
OSLO KULTURNATT 2019
HVOR
Hundrevis av gratis arrangementer på over  
200 steder i Oslo. I sentrum, i noen bydeler og  
på Kulturnatt-torget på Schous kulturbryggeri.
Fullstendig programoversikt finner du på  
www.oslokulturnatt.no/program.

NÅR
Fredag 13. september 2019. Det er ulike åpnings- 
tider hos alle. Det tidligste arrangementet  
starter 12.00 og det seneste stenger 06.00.

HVORDAN
Gå inn på www.oslokulturnatt.no og lag din 
egen løype! Slik blir det lettere å orientere seg. 
Løypen kan også deles med venner via facebook. 
Vi har i år igjen flere løpeguider i sentrum, og de 
ser du med Oslo kulturnatt t-skjorte.

HVEM
Oslo kulturnatt arrangeres av Kulturetaten,  
Oslo kommune i samarbeid med byens kultur- 
institusjoner, organisasjoner, kunstnere, artister 
og næringsliv.

FØLG MED OG FØLG OSS PÅ
Facebook: facebook.com/oslokulturnatt
Instagram: @oslo_kulturnatt  #oslokulturnatt
Twitter: @OsloKulturnatt
Nettsiden: www.oslokulturnatt.no
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MUSIKK & DANS
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ÅPEN SCENE

Åpen scene er et tilbud på Agenda X hver torsdag, hvor ungdommer får 
muligheten til å fremføre sitt verk i trygge og positive omgivelser.

Målet er å gi unge artister i flere sjangre muligheten til å bli mer scenevant, 
forberede sitt live set & få veiledning av de ansatte i Agenda X.

AGENDA X/STUDIO TELL X
agendax.no

Når: 16.00–22.00
Hvor: Storgata 25 

T-bane, trikk og buss til Storgata eller
Jernbanetorget

ROSSINI PÅ LØKKA

Petite messe solennelle av G. Rossini
Mesterlig forening av operaens storslåtte arier og kirkemusikk!

Vera Talerko, sopran
Valeryia Shchapila, mezzosopran
Andrius Bartkus, tenor
Jacob Abel Røg Tjeldberg, bass
Grigory Martyushenko, flygel
Gjermund Bjørklund, dirigent

AKADEMISK KORFORENING 
akademiskkorforening.no
facebook.com/akademiskkorforening

Når: 20.00–21.30
Hvor: Paulus kirke, Thorvald Meyers gt 31

Trikk til Birkelunden. Buss til Sannergata 
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DANS I GATA OG MUSIKAL

Velkommen til danseoppvisning og musikal opptreden, med dansere fra 
Bårdar Unge Dansere (Ungdomskompaniet) og studenter fra Bårdar 
akademiet. I tillegg vil artisten Kevin Haugan opptre/synge med to låter.

Dans i gata fra 17.30. Forestilling 18.00–19.00.

BÅRDAR DANSEINSTITUTT
baardar.no 

Når: 17.30–19.00
Hvor: Rosenkrantzgate 22 

Trikk til Rådhusplassen og Nationaltheatret

ST. HALLVARDGUTTENE PÅ AKERSHUS SLOTT

Akershus festning for Kunst og Kultur arrangerer i samarbeid med St. Hallvard- 
guttene konsert i Akershus slottskirke.
 
Opplev storartet sang og musikk under lysekronene i historiske og ærverdige 
Akershus slottskirke mens høstkvelden senker seg utenfor vinduene.

Dørene er stengt under konserten. Begrenset antall plasser.

AKERSHUS FESTNING
sakk.no

Når: 18.00. Dørene åpner 15 minutter før
Hvor: Akershus slottskirke 

Trikk 12 til Kontraskjæret. 
T-bane til Nationaltheatret eller Stortinget
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BRASILIANSK FEST MED GRUPO ZANZA!

Velkommen til brasiliansk fest med både live-musikk og DJ!

Kveldens band er Grupo Zanza bestående av musikere fra ulike kanter av verden 
med en felles forkjærlighet for brasiliansk musikk. De beveger seg i sjiktet av 
rytmer fra brasiliansk urban pop, og er perfekt for deg som vil danse.

Line-up:
Vera Americo, vokal, Lorenzo Nardocci, piano, Per Einar Watler, gitar
Antonio Torner, trommer, Gerardo Orrego - bass

COSMOPOLITE SCENE
cosmopolite.no 

Når: 20.00. Dørene åpner 19.00
Hvor: Vogts gate 64

Trikk 11, 12 og 13 til Torshov. Buss 20 til  
Torshov. Buss 30 til Torshovparken

PROMENADEKONSERT

Variert korsang av Det Norske Sjømannskor, kjent fra mange tv- og radio- 
programmer med Erik Bye. Det blir endel sanger med maritimt preg i tillegg til 
andre kjente og kjære sanger til glede og ettertanke.

Koret er et representasjonskor for den norske sjømannsstand, og deltar ved  
minnemarkeringer og jubileer i tillegg til mange konserter  i inn og utland.  
Korets dirigent er Jarle Flemvåg, og med oss på trekkspill har vi Erik Bergene.

DET NORSKE SJØMANNSKOR
sjomannskoret.no 

Når: 18.00–18.45 og 19.00–19.45
Hvor: Musikkpaviljongen ved Nationaltheatret

T-bane, trikk og buss til Nationaltheatret
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BIKUBEKVELD PÅ DET NORSKE TEATRET

Plateslepp – Sandra Kolstad med gjestar syng Fosse 

I 2018 komponerte popartist og komponist Sandra Kolstad eit bestillingsverk til 
Samlagets 150-årsjubileum. Ho valde å tonesette tolv dikt av Jon Fosse, som no 
blir gitt ut i samband med Fossejubiléet. 

Bli med på feiringa av plata og Jon Fosse denne kvelden på teateret!  
Songar frå plata blir framført av Sandra Kolstad med gjestar.

DET NORSKE TEATRET
detnorsketeatret.no/framsyningar/bikubekveld

Når: Konsertstart 22.30
Hvor: Kristian IVs gate 8

T-bane til Stortinget eller Nationaltheatret. 
Trikk til Professor Ascehougs plass

MUSIKALSKE OMVISNINGER

Delta på musikalske omvisninger på Edvard Munch videregående skole 

Et knippe sangere vil guide de besøkende rundt til utvalgte opplevelser. 
Opplev skolens mangfold i musikk, dans, kunst og håndverk! 

Omvisningene passer for folk i alle aldre.  
Vi ønsker spesielt ungdom velkommen!

Musikalske omvisninger 19.00–21.00
Konsert 21.00–22.00

EDVARD MUNCH VGS
edvardmunch.vgs.no

Når: 19.00–22.00
Hvor: Ullevålsveien 5.  
Inngang Nordahl Bruns gate

Buss 37 til Nordahl Bruns gate
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KULTURNATT PÅ EMANUEL VIGELANDS MUSEUM

Velkommen til en av Oslos skjulte skatter. Museets hovedattraksjon er et  
dunkelt, tønnehvelvet rom dekket av fresker, med en overveldende etterklang. 
Det 800 m2 store maleriet Vita beskriver i dramatiske scener menneskets liv fra 
unnfangelse til død. Mini-konsert med Ensemble Freithoff 19.00.  
Ensemble Freithoff framfører programmet Patterns of Love and Devotion,  
som utforsker musikk fra middelalderen og frem til vår tid.  

Kun 25 plasser på konserten. Gratis billetter til konserten finner du her:  
emanuelvigelandmuseum.hoopla.no/sales/oslokulturnatt2019.  
Mini-konsert 19.00–19.20, hvor museet stenges for andre besøkende. 

EMANUEL VIGELANDS MUSEUM / 
ENSEMBLE FREITHOFF 
emanuelvigeland.museum.no

Når: 18.00–23.00
Hvor: Grimelundsveien 8,

T-bane 1 til Slemdal stasjon. 7 min. gange.  
Buss 46 til Grimelundsvn. 5 min. gange

GOYLEM SPACE KLEZMER PÅ JØDISK MUSEUM 

Goylem Space Klezmer er et Oslo-basert ensemble som spiller ny musikk i 
krysningspunktet mellom midtøstenpop, kunstmusikk og folkemusikk – med en 
særskilt kjærlighet for klezmer, den jødiske folkemusikktradisjonen.  
Goylem er kjent som et forrykende live-band og har spilt for fullsatte hus på 
store og små scener i Norge og på festivaler over hele Europa.  

Goylem består av: klarinett (Erlend Barratt Due Solum) , trekkspill og tangenter 
(Nikolai Aurebekk), kontrabass (Hans Erik Wagner) og perkusjon (Øystein  
Hvamen Rasmussen). 

Dørene åpner 19.00 – smak av granateplesalat serveres ved ankomst!

JØDISK MUSEUM I OSLO 
jodiskmuseumoslo.no

Når: 19.00. Konserten starter 20.00
Hvor: Calmeyers gate 15b

Buss til Jakob kirke eller Hammersborggt.  
Buss eller trikk til Brugata.
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3 MINIKONSERTER

3 minikonserter i kirken.

18.00: Mathias Zonca, fløyte  
 En av Norges mest fremragende unge talenter innen klassisk musikk.

19.30:  Kampenkoret 
 Kirkens damekor har turnert både i England og Tyskland. 

21.00:  «Korallenriff»  
 Mads T. Horn, gitar; Torstein L. Larsen, trompet; Colin Smith, orgel. 
 Det spilles improvisert musikk

KAMPEN KIRKE
kirken.no/kampen

Når: 18.00–22.00
Hvor: Kampen kirke, Bøgata 1

Buss 60 fra sentrum til Kampen kirke.
T-bane 1, 2, 3 og 4 til Ensjø

ORGELMUSIKK FØR NATTEN

Symfonisk orgelmusikk og improvisasjoner i katedralen.

Organist Inger-Lise Ulsrud spiller Charles-Marie Widors siste orgelsymfoni: 
Symphonie Romane og Henry Mulets storslagne Toccata Tu es petra (Du er 
klippen). 

I tillegg improviserer Ulsrud over kjente og ukjente temaer inn i natten.

Varighet: én time

KANTOR I URANIENBORG KIRKE  
INGER-LISE ULSRUD 
kirken.no/uranienborg

Når: 22.00
Hvor: Uranienborg kirke; 
Uranienborgveien 22b

Trikk nr 19 Briskeby
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INTIMKONSERT I JAKOBS TÅRN

Kulturkirken Jakob har et nydelig rom få publikummere har vært i – Tårnrommet. 
Nå er det på tide å gjøre noe med dette! I løpet av jubileumsåret i Jakob kirken 
i 2020 skal vi etablere en intimscene der oppe i høyden, og hva er vel bedre 
enn å teste den under Oslo Kulturnatt? Den iranske sangeren Ooldouz Pouri tar 
med seg et par musikere og holder 20-minutterskonserter for 15 mennesker 
om gangen. Stemningen er satt; her er det bare å møte opp og håpe på en plass 
blant levende lys, høye vinduer og massive vegger.  

KIRKELIG KULTURVERKSTED
jakob.no

Når: 20.00–23.00. Konsert hver halve time
Hvor: Hausmannsgate 14 

Buss 34 og 54 til Jakob Kirke

KONSERT OG INDIVIDUELLE MUSIKKTIMER

Vil du lære å spille eller synge?

Bli bedre kjent med Kolibri Musikkakademi og våre dyktige piano-, sang-, fiolin-, 
cello- og gitarlærere ved musikkskolens avdeling på Bislett.

16.15:  Individuelle fiolin- og cellotimer
17.00: Konsert med musikkskolens lærere og elever
17.40:  Piano- og sangtimer
17.40:  Gitar- og trekkspilltimer

Alle individuelle timer passer for barn, unge og voksne nybegynnere.  
Du trenger ingen forkunnskaper. Lån våre musikkinstrumenter. Drop-in.

KOLIBRI MUSIKKAKADEMI 
MUSIKKSKOLEN BISLETT 
kolibrimusikkakademi.no

Når: 16.15–18.30
Hvor: Pilestredet 69, inng. fra Josefines gt.

Trikk 17, 18 og buss 21 til Bislett
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MUSIKK OG PIANOTIMER

Vil du lære å spille piano eller synge?

Bli bedre kjent med Kolibri Musikkakademi og våre dyktige piano- og sanglærere 
ved musikkskolens avdeling på Majorstua.

15.00-15.30: Musikklek – musikkintroduksjon for små barn 4-5 år
15.30-16.30: Individuell pianoundervisning for barn fra 6 år, unge og voksne 

Individuell pianoundervisning (ca 10-15min) passer for alle nybegynnere.  
Du trenger ingen forkunnskaper. 

KOLIBRI MUSIKKAKADEMI 
MUSIKKSKOLEN MAJORSTUA 
kolibrimusikkakademi.no

Når: 15.00–16.30
Hvor: Josefines gt 17, inng fra Underhaugsvn.

Trikk til Bislett, Homansbyen og Rosenborg

 KONSERT OG INDIVIDUELLE MUSIKKTIMER

Vil du lære å spille eller synge?

Bli bedre kjent med Kolibri Musikkakademi og våre dyktige piano-, sang-, fiolin-, 
cello- og gitarlærere ved musikkskolens avdeling i Sentrum.
17.30:  Piano- og gitartimer
18.00:  Fiolin- og cellotimer
18.20:  Konsert med musikkskolens lærere og elever
19.00:  Sangtimer
19.30:  Trekkspill- og pianotimer
Alle individuelle timer passer for barn, unge og voksne nybegynnere.  
Du trenger ingen forkunnskaper. Lån våre musikkinstrumenter. Drop-in.

KOLIBRI MUSIKKAKADEMI 
MUSIKKSKOLEN SENTRUM 
kolibrimusikkakademi.no

Når: 17.30–20.00
Hvor: Munkedamsvn 66, inng. fra bakgården

Trikk og buss til Solli plass
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HURTS SOOO GOOD

Smooth operators: 
Strangefruit, Mike Wasswa, Kent Horne, Incognito, NAN

Hurts Sooo Good er en sosial platesnurrekveld med fokus på frivol soul og 
trøblete goodvibes fra hele verden. En helaftens tumleplass der djs og  
platesamlere samles for å dele god mat og drikke, og for å presentere musikk 
for hverandre og publikum til en framifrå lydsetup. Audiofil klubbing for  
hjertesmerte, gromme grooves for mjuke moves.

KULTURHUSET I OSLO/KENT HORNE
kulturhusetioslo.no

Når: 17.30–03.00
Hvor: Kulturhuset, Youngs gate 6

Trikk 11,12,13, 17,18, 19 til Brugata. 
T-bane 1,2,3,4,5 til Jernbanetorget

KONSERT I BØLER KIRKE

Stemningsfull konsert i kirkesalen med musikerne:

Margit Bente Steensnæs, vokal
Elisabeth Voll Ådnøy, vokal
Benedikte Guttormsen Slørdal, vokal
Atle Hassel, trombone
Torkil Brækkan, trompet
Tormod Åsgård, trompet
Kjetil Steensnæs, gitar
Erling D. Strøm, flygel/orgel

KULTURUTVALGET BØLER KIRKE
kirken.no/boler

Når: 22.15–23.00
Hvor: Bøler kirke, General Ruges vei 51 

T-bane 3 til Bøler.
Buss 76 eller 79 til Bøler
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KLASSISKE SKATTER I GAMLE AKER KIRKE

Sanger/Dirigent Marilena Zlatanou og pianist Stefan I. Zlatanos presenterer  
program med Arkadiakoret: 

Utdrag fra Englehymner i menneskerytmer av greske Stavros Koujioumtzis – 
nykomponert musikk på gamle bibeltekster inspirert av den greskortodokse 
musikktradisjonen. 

Coro Misto: Utdrag fra den svenske folkemusikkbaserte messen I Välsignan och 
fröjd av Alf Hambe, tekster og Hans Kennemark, musikk.

Middelaldermusikk ensemblet Vox Antiqua: fra manuskriptet Les Miracles de 
Notre-Dame av abbed og trouvere Gautier de Coincy (1177–1236).

MARILENA ZLATANOU
zlatanou.net 

Når: 19.30
Hvor: Gamle Aker kirke, Akersbakken 32

Buss 34 og buss 37

LIVE PÅ MARITAKAFEEN

Vi tror at i møte med kultur er alle mennesker like; vi opplever, nyter, lar oss 
provosere og bevege. Maritakafeen er en kafé for mennesker med livs- 
kontrollerende utfordringer (eks. rus). Derfor inviterer vi til to konserter hvor 
publikum, på tvers av bakgrunn og erfaringer kan få oppleve god musikk  
sammen. I møte med musikken er vi alle «bare» mennesker. 

Du er hjertelig velkommen til en musikalsk opplevelse i en litt annen setting enn 
du kanskje er vant til, hvor vi sammen lar oss bevege.

MARITASTIFTELSEN
facebook.com/maritastiftelsen

Når: 19.30 og 20.30
Hvor: Tollbugata 11

T-bane, trikk og buss til Jernbanetorget



14

K³ – KOMPRESSORKANONEN & KRÜGER

K³  består av Kompressorkanonen & Krüger som er to av de ivrigste og  
trivligste DJsa vi har på Mir. De har gitt ut miksteip på HMD Records og spilt 
blant annet på Hærverk, Villa, Klubb Kadabra/Blå og Jæger i tillegg til Mir. 

De gir deg en helaftens klubbopplevelse på Mir i det gamle sykehjemmets 
Mir-ifiserte lokaler!

MIR/GRÜNERLØKKA LUFTHAVN
lufthavna.no 
facebook.com/mirlufthavna

Når: 20.00–01.00. Mir har åpent fra 18.00.
Hvor: Markveien 61 

Trikk til Schous plass. Buss til Jakob kirke

MAJÃZ – FUSION FRA MIDTØSTEN

MAJÃZ er et band basert i Oslo, og de spiller en rekke musikkstiler rotfestet i 
de lange Midtøsten-tradisjonene, inkludert Sufi, Tarab, Shaabi, pop og moderne 
folkemusikk.

Majāz består av: 
Saleh Mahfoud, vokal og gitar, Rola Bakheet, vokal 
Michaela Antalova, trommer, Shble Saleem, oud 
Jamal Safi, arabisk perkusjon, Jonas Cambien, synth og sax 
Adrian Myhr, bass

MELAHUSET
facebook.com/melahuset

Når: 16.00–01.00
Hvor: Mariboes gate 8

T-bane til Jernbanetorget eller Grønland. 
Buss og trikk til Brugata
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MUSIKKPEDAGOGENES «ALLTID KLASSISK»

Musikkpedagogene i Oslo har mange dyktige utøvere som for 11. år på rad byr 
på konsertmaraton med klassiske perler. Våre medlemmer er pianister, sangere 
og andre instrumentalister, og vi fremfører solostykker og musikk i kammer-
musikalsk samspill. 

Se Oslo kulturnatts nettside, vår facebook-side Musikkpedagogene Oslo, eller 
omlf.no for navn på medvirkende og detaljert program.

Publikum slippes inn mellom innslagene.

MUSIKKPEDAGOGENE OSLO 
omlf.no

Når: 19.00–22.30
Hvor: Josefinegaten 15, inng. Underhaugsvn.

Trikk 11 og buss 21 til Homannsbyen. 
Trikk 17 og 18 til Bislett

ELIN ROSSELAND KVINTETT

Elin Rosselands spennende nye kvintett består av gamle kumpaner og nye ven-
ner ristet sammen til en brusende heftig musikalsk cocktail. Elin har vært  
en av landets fremste vokalister i over tre tiår, hun har mottatt Radka Toneffs 
minnepris og startet det fabelaktige vokalensemblet Oslo 14. I kveld får du 
både tilbakeblikk og helt ny musikk med de beste folkene, rett til kjernen av 
jazzen med musikk som engasjerer og overrasker. 

Elin Rosseland, vokal; Shannon Mowday, saksofon; Helge Lien, piano; 
Johannes Eick, bass og Knut Aalefjær, trommer

NASJONAL JAZZSCENE 
nasjonaljazzscene.no

Når: 20.00–01.00
Hvor: Karl Johansgate 35

Trikk til Nationaltheatret eller Tinghuset.
T-bane til Stortinget eller Nationaltheatret
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KULTURNATT PÅ MUSIKKHØGSKOLEN

Det er aldri stille på Musikkhøgskolen, og Oslo kulturnatt er selvfølgelig intet 
unntak. 

Dørene er åpne og vi deler lyden vår med Oslo – om det så er i tradisjonell 
konsertform eller med en operasanger på taket. Både symfoniorkester, kor 
og solister er mobilisert for anledningen, så følg med på nmh.no for resten av 
detaljene.

Oslo kulturnatt er for alle, og det blir dagens program også!

NORGES MUSIKKHØGSKOLE 
nmh.no

Når: 12.00–21.00
Hvor: Slemdalsveien 11

T-bane til Majorstuen.
Buss 20, 22, 44, 45, 46. Trikk 11, 12, 19

WILD MAN RIDDIM

Wild Man Riddim serverer en utilslørt mix av reggae, ska, jazz og afrobeat egnet  
for dans.  Bandet består av ska- og reggaeveteraner fra bandene No Torso,  
The Phantoms og MT Hammed.  Bak seg har de to utgivelser - S/T i 2013 på 
Marsmelons og i 2017 ga de ut «Worldwide Frequency» LP på Brixton Records 
som huser internasjonale storheter som New York Ska Jazz Ensemble, 
The Aggrolites med flere.

Konsertene har fri aldersgrense så hele familien kan være med å danse!

NORDIC BLACK THEATRE/CAFETEATRET 
nordicblacktheatre.no
facebook.com/Cafeteatret

Når: 19.30. Konsert 20.30 og 22.00
Hvor: Hollendergata 8

T-Bane til Grønland. Buss 37 til Politihuset 



17

ÅPNING AV OSLO OPERAFESTIVAL

Den 13. Oslo Operafestival åpner med brask og bram på plassen utenfor  
Oslo Konserthus. 

Vi gir Oslos befolkning en mini operakonsert med noen av landets beste  
operasangere. Det blir også offisiell åpning av festivalen. Hvem som åpner er 
ikke klart i skrivende stund.

Dårlig vær ingen hindring

OPERA TIL FOLKET/RØVERSTADEN
operatilfolket.no

Når: 16.00–16.30
Hvor: Munkedamsveien 14 

T-bane, buss og trikk til Nationaltheatret

OPERANATT

Opera er for alle!  
Det er vår påstand. På Gamle Raadhus Scene blir det stappfullt hvert år. 
Her må du være tidlig ute for å sikre deg plass.
Vi kjører samme konsert to ganger nettopp fordi dette er så populært.

Opera presentert med glimt i øyet og noen av landets beste sangere.

OPERA TIL FOLKET
operatilfolket.no

Når: 20.00 og 22.00
Hvor: Gamle Raadhus, Christiania Torv 1 

T-bane til Stortinget stasjon gå mot 
Øvre Slottsgate. Trikk til Øvre Slottsgate
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KAMMERSYMFONI PÅ AKERSHUS SLOTT

Kammersymfoni med Bjarne Magnus Jensen og Oslo Kammerorkester  
arrangeres i Samarbeid med Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur. 

Oslo kammerorkester (OKO) serverer hovedsakelig musikk i den klassiske 
tradisjon, men har også innslag av folkemusikk og musikk fra andre kulturer. 
Orkesteret ønsker å være en arena for unge dirigenter og musikere som får 
trening i å lede et orkester. Kunstnerisk leder engasjeres til hver konsert.

I kveld gleder vi oss til å spille med Bjarne Magnus Jensen. Han er en allsidig 
musiker som behersker mange sjangre både som solist og kammermusiker.

Dørene er stengt under konserten. Begrenset antall plasser.

OSLO KAMMERORKESTER
oslo-kammerorkester.no

Når: 20.00 & 21.00. Dørene åpner 15 min før
Hvor: Akershus slottskirke 

Trikk 12 til Kontraskjæret.  
T-bane til Stortinget

OSLO DOMKIRKES GUTTEKOR – KONSERT

Oslo Domkirkes Guttekor er  en del av musikkarbeidet i Oslo domkirke.
Koret er bygget opp etter engelsk mønster der alle guttene synger sopran. 
Stemmene alt, tenor og bass ivaretas av voksne herrestemmer. 

Denne kvelden vil de synge en kort konsert med perler fra korrepertoaret!

OSLO DOMKIRKE/OSLO DOMKIRKES GUTTEKOR
oslodomkirke.no

Når: 18.00
Hvor: Oslo domkirke, Stortorvet 1 

Buss, trikk og T-bane til Jernbanetorget.  
Buss og trikk til Stortorvet
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KOM OG SYNG BRAHMS REQUIEM

Under Oslo kulturnatt inviterer Oslo Domkor publikum til å være med og synge 
Brahms vakre Requiem. Vi vil fremføre verket i versjonen for fire-hendig klaver.
Det vil være felles oppvarming fra 19.30, og konsert fra 20.00.

For informasjon om påmelding og partitur, se vår nettside:
oslodomkor.no/brahmsrequiem

OSLO DOMKIRKE/OSLO DOMKOR
oslodomkor.no

Når: 19.30 (oppvarming) / 20.00 (konsert)
Hvor: Oslo domkirke, Stortorvet 1 

Buss, trikk og T-bane til Jernbanetorget.  
Buss og trikk til Stortorvet

GREGORIANSK SANG MOT NATTEN

Consortium Vocale Oslo har i over 30 år spesialisert seg på gregoriansk sang, 
en liturgisk sangform som oppstod i den tidlige middelalderen.  

Consortium Vocale Oslo er tilknyttet Oslo domkirke og kan høres i gudstjenester 
og konserter flere ganger i året. I kveld vil de presentere en konsert med musikk 
for kveldstid fra denne rolige, meditative sangtradisjonen.

OSLO DOMKIRKE/CONSORTIUM VOCALE OSLO
oslodomkirke.no

Når: 22.00
Hvor: Oslo domkirke, Stortorvet 1 

Buss, trikk og T-bane til Jernbanetorget.  
Buss og trikk til Stortorvet



20

PEKULA VOL. 3 – HEXAGON

Når man er publikummer på en Pekula-konsert, vet man lite om hva det er man 
skal oppleve og hvem som skal stå på scenen. Dette for å skape en friskere 
tilnærming til konsertrommet og opplevelsen av musikk. 

Oslo Kulturnatt er det duket for «Pekula Vol. 3 - Hexagon» på Parkteatret, det 
tredje bestillingsverket i rekken, kuratert av komponist, musiker og  
produsent Erlend Mokkelbost.

Vi tør love at det blir en sterk sonisk og visuell begivenhet, som man kun får 
oppleve én gang.  

Nb! Kun de 10 første kommer gratis inn. Andre kan kjøpe billett i døren.

PARKTEATRET
parkteatret.no

Når: 20.00
Hvor: Olaf Ryes plass 11

Trikk 11, 12 og 13 til Olaf Ryes plass.  
Trikken stopper rett utenfor teatret

CRASH-KURS I TANGO & HALLINGDANS

Kurs i hallingdans med Bulder og Brak:

Drop inn hver time: 18.00, 19.00, 20.00
Lær deg grunnleggende ferdigheter i Hallingdans og se hvordan det kan gjøres 
av de som virkelig kan det.

Crash-kurs i tango med Ina Eriksen  
19.00–19.50
Nå kan du endelig få utløp for din hemmelige drøm - bli en heftig tangodanser 
på 50 min! Du er herved invitert til et gratis crash-course i ekte argentinsk 
tangodans, holdt av instruktører med lang erfaring.

RIKSSCENEN 
riksscenen.no

Når: 17.30–21.00
Hvor: Riksscenen, Schous kultur bryggeri, 
Trondheimsveien 2

Trikk og buss til Schous plass
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DELTAGENDE KORKONSERT 

Syng deg inn i kvelden! 

En interaktiv workshop med kordirigent Mary Baratt-Due. 
Bli med å syng på enkle to- og trestemte sanger og kanon. Det vil være noen 
som kan sangene og stemmene og andre som ikke. 

Kom som du er og opplev en konsert utenom det vanlige!

STEINERHØYSKOLEN
steinerhoyskolen.no

Når: 21.00–22.00
Hvor: Professor Dahls gate 30 

Trikk til Briskeby eller Bogstadveien.
T-bane til Majorstuen

KORKONSERT MED VOX HUMANA

Med sin unge, norske korklang kommer kammerkoret Vox Humana til  
Oslo kulturnatt med norsk folkemusikk på programmet.  

Med alt fra eksperimenterende lydlandskap og improvisasjon til kjente  
bruremarsjer og folketoner utforsker de et musikalsk materiale som veksler 
mellom det vakre og det rå, det åndelige og det verdslige, det trivielle og det 
eksistensielle.

STEINERHØYSKOLEN/VOX HUMANA  
MED HELGA MYHR
steinerhoyskolen.no

Når: 22.00–23.00
Hvor: Professor Dahls gate 30

Trikk til Briskeby. T-bane til Majorstuen
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KONSERT MED ST. HALLVARD-GUTTENE

St. Hallvard-guttene har de siste årene utmerket seg som ett av de sterkeste 
guttekorene i Nord-Europa. Høsten 2019 legger de ut på norgesturné med den 
verdenskjente jazzpianisten Tord Gustavsen.

Denne konserten blir en kveld fylt med mystikk, ettertanke og ro.
Etter mange års fordypning i gregoriansk sang tar St. Hallvard-guttene deg med 
på en reise mer enn tusen år tilbake i tid til den eldste musikken vi fortsatt har 
beholdt som en levende tradisjon frem til idag.

ST. HALLVARD-GUTTENE
st.hallvard-guttene.no

Når: 20.00
Hvor: Grønland kirke, Grønlandsleiret 34 

T-bane til Grønland.  
Buss 37 til Politihuset

STUDIO ORIENT

Kurs i magedans, Bollywood og arabisk Tabla

18.00–18.45:  Magedans 
Arabiske ørkenprinsesser og rullende hofter. Magedans er en av verdens  eldste 
kulturdanser
19.00–19.45:  Bollywood 
Heftige rytmer, lekne trinn og glad musikk. En morsom og energisk dansestil til 
å bli i godt humør av.
20.00–20.45:  Tabla trommekurs 
Lær arabiske rytmer og spillteknikk for den arabiske trommen Tabla.

STUDIO ORIENT
studioorient.no 
facebook.com/studioorient

Når: 17.45–21.00
Hvor: Arbeidergata 4

T-bane og tog til Nationaltheatret
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KONSERTKVELD PÅ SUB SCENE

Sub Scene driver konsertscene og kulturhus med 
alltid fri aldersgrense og fokus på «ikke-main-
stream» kultur og nye oppadstormende artister. 
I kveld presenter vi noen ferske artister vi har 
troa på!

20.00:  Sånn Passe
20.40:  Son Of Swayze 
21.30:  Wingdings
22.20:  Benedikt

Sånn Passe skriver om seg selv:  
«Vi er kule jenter som lager relativt kule sanger. 
Kom på vår neste konsert og dra tilbake som en 
helt. Vi er Sånn Passe og vi er sånn passe gode.»

Son Of Swayze er gode venner fra Sørlandet, 
som først begynte å spille sammen da de flyttet 
som studenter til Oslo i 2012. De legger seg i et 
landskap mellom singer/songwriter og indiefolk.

Trioen Wingdings er et splitter nytt psykedelisk 
poprock-band, med et catchy sound preget av at 
de er tre musikanter som ønsker å låte som 10. 

Benedikt er indiefolk-supergruppe med  
9 medlemmer fra mange allerede etablerte 
artister som Simen Mitlid, Jouska, Whales & This 
Lake++. Et album med nikk til Sufjan Stevens, 
Elliot Smith og Midlake er rett rundt hjørnet!

 

SUB SCENE
subscene.no

Når: 19.30
Hvor: Rosenkrantz gate 17

Trikk 12 til Kontraskjæret.  
T-bane til Nationaltheatret eller Stortinget
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KONSERT FOR OG MED UNGDOM

UngInfo inviterer til konsert for og med ungdom, i Bilfritt byliv-området i  
Møllergata 3. I løpet av kvelden blir det flere overraskelser. Du kan blant annet 
vinne premier på vårt lykkehjul.

Vi er det naturlige møtestedet for alle mellom 13 og 27 år under Oslo kultur-
natt. Du kan komme innom oss fra kl.11 for å få gode tips til kulturnatta. 

Artister annonseres på UngInfos facebookside i august.

UNGINFO
facebook.com/unginfo

Når: 18.00
Hvor: Møllergata 3 

T-bane til Stortinget eller Jernbanetorget.
Trikk eller buss til Stortorvet

LAGE MUSIKK – EN LIVE-PODKAST

Ultima 2019

TONO-podkasten Lage musikk med programleder Torgny Amdam gir deg  
innblikk i livet, ideene og inspirasjonskildene til kreative låtskrivere og  
komponister.

I denne utgaven har Amdam invitert Ultima-aktuelle Nils Bech og Maja S. K. 
Ratkje til en underholdende, brutalt ærlig og oppklarende samtale. Få med deg 
noen av hemmelighetene bak musikken til to innflytelsesrike artister som på 
hver sin måte utforsker og utfordrer musikalske grenser.

ULTIMAFESTIVALEN/ULTIMA CONTEXT
ultima.no 
facebook.com/ultimaoslo

Når: 18.00–19.00
Hvor: Deichman Grünerløkka, Schous pl. 10

Trikk og buss til Schous plass
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 CHRISTINA KUBISCH: WEAVING – UTSTILLING

Ultima 2019

Byens skjulte elektroniske lydlandskap utforsket av tysk lydkunstpioner:  
Christina Kubisch har siden 70-tallet gjort seg bemerket som en av Europas 
ledende lydkunstnere. I sine verk skanner hun det elektromagnetiske  
frekvensområdet for å avsløre skjulte teknologiske mønstre, dataflyt, og  
sivilisasjonens hemmelige rytmer. Installasjonen fungerer som et stort  
antennesystem som destillerer byens bakgrunnssumming til en interaktiv  
lydkomposisjon. 

Publikum får utdelt hodetelefoner og hører lyder fra digital kommunikasjon  
man vanligvis ikke oppfatter.

ULTIMAFESTIVALEN/ATELIER NORD/ 
GOETHE-INSTITUT NORWEGEN
ultima.no 
facebook.com/ultimaoslo

Når: 13.00–18.00
Hvor: Atelier Nord, Olaf Ryes plass 2,  
inngang Sofienberggata

CHRISTINA KUBISCH: SAMTALE

Ultima 2019

Christina Kubisch er blant Europas ledende lydkunstnere og har siden  
1970-tallet blitt kjent for arbeider som utforsker det elektromagnetiske 
frekvensområdet for å avsløre teknologiske mønstre, forflytning av data og 
sivilisasjonens skjulte rytmer.

I forbindelse med lydinstallasjonen Weaving skal hun i samtale med  
musikkskribent Rob Young diskutere sin karriere som lydkunstner.  
Produsert av Atelier Nord.

ULTIMAFESTIVALEN/ATELIER NORD
ultima.no 
facebook.com/ultimaoslo

Når: 19.00–20.00
Hvor: Atelier Nord, Olaf Ryes plass 2,  
inngang Sofienberggata

Trikk eller buss til Olaf Ryes plass
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JACOB KIRKEGAARD: TESTIMONIUM LIVE

Ultima 2019 

I forbindelse med åpningen av den danske lydkunstneren Jacob Kirkegaards 
spektakulære nye installasjon Testimonium presenterer han et åttekanals live 
lydverk på Oslo kulturnatt. Performancen forener feltopptak av lyder og  
atmosfære fra søppelplassen Dandora Dump Site i Nairobi med  
resirkuleringsanlegg i Danmark og Latvia. 

Kirkegaards videoinstallasjon er tilgjengelig gjennom Ultimas festivalperiode  
fra 13. til 21. september.

ULTIMAFESTIVALEN
ultima.no 
facebook.com/ultimaoslo

Når: 17.00–17.45
Hvor: Sentralen (Hvelvet),  Øvre Slottsgt. 3 

T-bane, trikk og buss til Stortinget

JACOB KIRKEGAARD: TESTIMONIUM UTSTILLING

Ultima 2019 

Ny audiovisuell installasjon om forurensing og fornyelse, og en advarsel fra 
nåtid til fremtid.

I Testimonium konfronterer den danske kunstneren Jacob Kirkegaard den 
globale utfordringen om hvordan menneskeskapt søppel og forurensing hånd-
teres i bl.a. Danmark, Latvia og en av verdens største søppelplasser i Nairobi. 
Med lydopptak og video gjort i bl.a. søppelhauger og forbrenningsanlegg, i elver 
og kloakkbeholdere, og av sortering av søppel. Gå ikke glipp av anledningen til å 
bli bedre kjent med dette omfattende og høyst aktuelle prosjektet!

ULTIMAFESTIVALEN
ultima.no 
facebook.com/ultimaoslo

Når: 14.00–18.00
Hvor: Sentralen (Hvelvet), Øvre Slottsgt. 3 

T-bane, trikk og buss til Stortinget
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 ELECTRONIC VOICE PHENOMENA – FORELESNING

Ultima 2019 

Den svenske kunstneren Carl Michael von Hausswolff og den amerikanske  
eksperimentelle musikeren Michael Esposito forsker på Electronic Voice  
Phenomena (EVP). Med spesiell opptaksteknologi prøver de å fange stemmer  
fra viktige historiske steder og tegn «fra den andre siden». 

Ved Institutt for musikkvitenskap gir duoen en forelesning om  
Electronic Voice Phenomena. Senere på Oslo kulturnatt gjester de  
Vigeland-museet med en performance-forelesning, laget spesielt for Ultima  
og Vigelands 150-årsjubileum.

ULTIMAFESTIVALEN/ULTIMA CONTEXT
ultima.no 
facebook.com/ultimaoslo

Når: 12.00 – 13.00
Hvor: Blindern, Institutt for musikkvitenskap, 
ZEB-bygningen, Salen

T-bane til Blindern

IKKE BARE HVITT – UTSTILLING

Ultima 2019

Åpning av lyd- og video-installasjonen Ikke bare hvitt i Krypten i Kulturkirken 
Jakob. Installasjonen er laget av elever fra Elvebakken videregående skole som 
har utforsket samtidsmusikk og lyttingens kunst i praksis. Elevene har tatt opp 
og prosessert lyden av bl.a. snø, is og rennende vann sammen med lydkunstner 
Bjarne Kvinnsland. 

Installasjonen er inspirert av komponist Lasse Thoresens Lyden av Arktis,   
som er Ultimas åpningskonsert i Konserthuset 12. september.

ULTIMAFESTIVALEN/ULTIMA REMAKE
ultima.no 
facebook.com/ultimaoslo

Når: 15.00–23.00
Hvor: Kulturkirken Jakob, Hausmanns gt. 14

Buss 34 og 54 til Kulturkirken Jakob



KUNST
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TERRA INCOGNITA

En fotografisk reise gjennom dagens unge historiefortellere.

Mellom musikk, sosiale medier, kjønnskamp og en gryende klimaangst –  
hvordan ser den nye generasjonen med visuelle historiefortellere verden?  
Bilder Nordic inviterer til en fotografisk opplevelse rundt hvordan det er å være 
ung historieforteller i dag, og gir innsyn i hva som opptar dem.

Vi inviterer til åpent hus med lett servering og spennende utstilling produsert 
og kuratert av årets toårige fotostudenter. For mer informasjon om hva som 
rører seg på Bilder Nordic denne kvelden, besøk bildernordic.no.

BILDER NORDIC SCHOOL OF PHOTOGRAPHY
bildernordic.no
facebook.no/bildernordic 

Når: 19.00–23.00
Hvor: Nedre Vollgate 8

Trikk Øvre Slottsgate. Buss til Wessels plass

KULTURNATT PÅ BLACK BOX

Black Box teater ligger sentralt på Rodeløkka i Oslo kun få skritt fra  
Grünerløkka og Carl Berner. 

Med en historie på over 30 år har Black Box teater utviklet seg til å bli et teater 
med en sterk kunstnerisk identitet.  
Teatret dedikerer seg til moderne og eksperimentelle former for kunst,  
programmering av norske og internasjonale kompanier samt både nye og  
etablerte kunstnere. Teatret har også forestillinger for barn/familier og enkelte 
gratisarrangementer. 

Mer informasjon om arrangementet kommer på hjemmesiden og Facebook.

BLACK BOX TEATER 
www.blackbox.no

Når: Se vår nettside
Hvor: Marstrandgata 8

Buss til Fagerheimgata
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ARTIST-TALK FREDRIK BERBERG

Fredrik Berberg er en relativt ung kunstner som raskt har markert seg på Oslos 
kunstscene. I september stiller han ut i tre av BOAs gallerirom. Bli kjent med 
Berbergs filosofiske, teknologiske og håndverksmessige tilnærming til skulptur, 
der bruk av 3d-modeleringsprogram er et sentralt verktøy i prosessen. 

Artist-talk 18.00. Utstillingen er åpen frem til 22.00

BOA, BILLEDKUNSTNERNE I OSLO 
OG AKERSHUS
b-oa.no 

Når: 18.00–22.00
Hvor: Rådhusgata 19

Buss til Kvadraturen. Trikk til Øvre Slottsgt.

FROM FOUR TILL LATE

Therese Terra Telle utstilles på Brewgata.

I allerede fargerike omgivelser, holder vi en kveld til hyllest for noen av de 
virkelig store blues-legendene, fra Robert Johnson og T bone Walker til Sister 
Rosetta Tharpe og Howlin  ́Wolf. Musikken som har inspirert og grenet seg inn 
i flere forskjellige musikksjangere fortjener en plass på lerretet, og definitivt en 
plass under Oslo kulturnatt.

Med fargerike portretter av kjente fjes, god øl og selvfølgelig en ordentlig 
blues-konsert, vil du få tre inn i en helt egen atmosfære.

BREWGATA/THERESE TERRA TELLE
brewgata.no
facebook.com/Brewgata-157539921600511

Når: 13.00–03.00 
Hvor: Brugata 5

T-bane til Grønland. Trikk til Brugata
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MUNCHMUSEET I BEVEGELSE – KUNSTHALL OSLO

Clarion Oslo sin Art Concierge og Munchmuseet inviterer til kunsttur i  
Bjørvika.

Vi starter i lobbyen til hotellet hvor det henger et Munchmaleri. Her blir det en 
kort intro mens vi nyter en kopp varm suppe fra Kitchen & Table Fishery.  
Etterpå  går vi 5 minutter til Munchmuseet i bevegelse–Kunsthall Oslo hvor det 
blir omvisning i utstillingen Edvard Munch & Käthe Kollwitz. Bli med på en unik 
mulighet til å oppleve de to kunstnere side om side, som begge er kjent for sine 
kompromissløse visjoner.  
Kunsttur 18.00, 19.30 og 21.00

CLARION HOTEL OSLO/ 
MUNCHMUSEET I BEVEGELSE– 
KUNSTHALL OSLO
@clarionoslo, @munchmuseet 
@kunsthalloslo.no

Når: 18.00–22.00
Hvor: Dronning Eufemias gate 15

KJELL TORRISET – POLVERE

Skulpturportretter faller fra hverandre, mister øyne, ører og nese og får sår og 
merker på ferden gjennom århundrene, de blir restaurert i forsøket på å stoppe 
tiden. Intervensjon er derfor også blitt en del av det vi ser.
Augustus drukner, Trebonianus Gallus sprekker, Konstantin halshugges og navn-
løse blir beskutt, liv leves videre.

Utstillingen tar utgangspunkt i ni bilder laget i Bellagio ved Lago di Como, et 
arbeid i dialog med den italienske kulturarven som fremdeles pågår.
Kunstneren vil være tilstede på utstillingsåpningen.

DET ITALIENSKE KULTURINSTITUTT 
iicoslo.esteri.it/iic_oslo/nb

Når: 18.30–22.00
Hvor: Oscars gate 56

Trikk 19 og buss 21 til Riddervolds plass
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KUNST & KLIMA I EKEBERGPARKEN

Ekebergparkens museum & besøkssenter Lunds Hus holder åpent fra 11.00 – 
20.00 og viser blant annet Marina Abramovics kunstfilm The Scream.

12.30, 14.30, 17.00, 19.00: Fujiko Nakayas tåkeskulptur «Pathfinder»
17.00: Klimavandring. Varighet 90 minutter. Oppmøte ved Lunds hus
18.30: Skulpturvandring med solnedgang. Oppmøte ved Lunds hus. 90 min.
16.30–20.30: Visning i James Turrells lysinstallasjoner (Skyspace & Ganzfeld) 
hver halvtime. Begrenset antall pr visning. Oppmøte utenfor installasjonen

Velkommen til en vakker høst i skog & park!

EKEBERGPARKEN 
ekebergparken.com 
facebook.com/ekebergparken

Når: 11.00–21.00
Hvor: Kongsveien 23

Trikk 18 elller 19 til Ekebergparken

EMPTY FRAME LIVE PÅ BLANK SPACE

EmptyFrame Live er et utstillingskonsept der designere, illustratører og  
billedkunstnere blir utfordret til å tolke gitte temaer og skape noe visuelt på  
begrenset tid. Her gjelder det å vise sine sterke sider gjennom bruk av  
forskjellige verktøy og teknikker. De som klarer å fange publikums hjerte 
stemmes videre til finalen. Dette prosjektet inviterer til en utstillingsåpning der 
lek, samvær og kreativitet er sentralt. Sammen lager utøvere og publikum hele 
utstillingen på selve åpningsdagen. 

Det blir en morsom kveld med mye overraskelser.

EMPTY FRAME/BLANK SPACE
blankspaceoslo.com 

Når: 18.00–22.00
Hvor: Storgata 32, 6 etg.

Trikk og buss til Brugata
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SYNDIGE FOLKEEVENTYR

Kunstutstilling og boklansering

Velkommen til en helaftens kunstutstilling og boklansering med 36 erotiske  
folkeeventyr, innsamlet av Asbjørnsen og Moe med flere, på menyen.  
Hvert eventyr er tolket og visualisert av 36 forskjellige kunstnere fra hele  
landet, og boken viser et vidt spekter av norsk samtidskunst.  

Ønsker du å lese noen grove og absurde eventyr eller se råtøffe illustrasjoner 
gjort om til plakater, ta turen til Bruket i Schweigaards gate 34C og få litt ekstra 
krydder i denne kulturnatten.

FAIR FORLAG 
syndigefolkeeventyr.no

Når: 19.00–23.00
Hvor: Bruket, Schweigaards gate 34C

Buss til Politihuset. Trikk og buss til  
Munkegata. T-bane til Grønland

FOTOBOKFESTIVAL OSLO 2019

Fotobokfestival Oslo setter fokus på fotoboken som et kunstnerisk medium og 
fenomen gjennom utstillinger, seminarer og kunstnersamtaler.  
Årets hovedutstilling Fixed on Reality finner sted på Arbeidersamfunnets plass 
og er kuratert av kunstner Christina Leithe Hansen. 

Tilknyttet festivalen er også et satelittprogram, der relevante institusjoner og 
aktører bidrar med selvstendige utstillinger og arrangementer.

For mer informasjon om program, besøk: fotobokfestivaloslo.no. 

FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER
fffotografer.no 

Når: 18.00–22.00
Hvor: Arbeidersamfunnets plass 1

Buss til Hammersborggata
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PASENAU AND THE DEVIL

Under Oslo kulturnatt har Fotogalleriet gleden av å invitere til utstillingen 
Pasenau and the Devil, Maria Pasenaus første institusjonelle soloutstilling. 
Pasenau har allerede gjort seg bemerket i kunstfeltet gjennom personlige  
og intime portretter av seg selv og sitt miljø. I 2019 ble hun kjøpt inn av  
Nasjonalmuseet som en av de yngste kunstnerne i samlingen. 

Det vil bli guidet tur i utstillingen med vår formidlingsleder og kunstneren vil 
være til stede.

FOTOGALLERIET 
fotogalleriet.no
facebook.com/fotogalleriet

Når: 12.00–23.00. Guidet tur 19.00, 21.00
Hvor: Møllergata 34

Buss til Jakob kirke eller Hammersborggata

FOTO FOR MILJØET 

Fotografihuset gjentar suksessen med fotokonkurranser de siste årene, og 
lanserer i år temaet #fotoformiljø. 

Bilder lastes opp på Instagram ved å bruke hashtag #fotoformiljø  
#fotografihuset  #blirhus #oslografi #kulturnatt #foto  
#miljøhovedstaden2019.  
Beste #fotoformiljø kåres hver uke av en jury, som til slutt kårer en vinner for 
2019.  Alle ukesvinnerne vil vises i stort format under Oslo kulturnatt.  
Premier oppdateres underveis.

FOTOGRAFIHUSET 
fotografihuset.no

Når: 18.00–22.00
Hvor: Sukkerbiten, Bjørvikautstikkeren

Buss, trikk eller T-bane til Oslo S, Opera- 
almenningen eller Dronning Eufemias gt.
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KULTURNATT PÅ FREIA

På Freia kan du besøke Freiasalen der veggene er dekorert med 12 originale 
malerier av Edvard Munch, som ble spesiallaget til Freia i 1923. Freiasalen er 
tegnet av arkitekt Ole Sverre og stod ferdig i 1934. I dag er Freiasalen fredet 
av Riksantikvaren, og er et lite stykke kunsthistorie. I tilknytning til Freiasalen 
finner du Freiaparken. Her kan du se skulpturer laget av utenlandske og norske 
kunstnere bl.a. Piken på bjørnen av Gustav Vigeland, som er Oslos første  
fontene. Vi har guider som kan fortelle om kunsten og historien.

FREIA
freia.no 

Når: 17.00–20.00
Hvor: Johan Throne Holst plass 1

Trikk og buss til Birkelunden.
Buss til Københavngata

GULL OG GRØNNE SKOGER

GALLERI 69/GRÜNERLØKKA LUFTHAVN 
lufthavna.no

Når: 12.00–16.00 og 19.00–21.00
Hvor: Markveien 61

Trikk til Schous plass, spaser ned Markveien 
eller ta buss til Jakob kirke og gå over brua.

Utstillingen omhandler essensielle spørsmål som hvem vi var og hvem vi er, 
strategier og livets realiteter.

Hanna Høiness viser installasjonen Gull og grønne skoger basert på ferdigstilte 
malerier som har hopet seg opp på hennes atelier i årenes løp. Helene Sommer 
viser filmen ‘Nybyggeren’ som handler om Harald Grande og hytta han bodde 
i  fra begynnelsen av 50 tallet til slutten av 80 tallet. Hytta er den siste som er 
igjen av hyttekoloniene bygget av uteliggere i Oslomarka i etterkrigstiden som 
følge av boligmangel. Charlotte Thiis- Evensen har laget en kortfilm som antyder 
én mulig forklaring på hva som skjedde med Jorunn Aanderaa  som ga ut tre 
eksperimentelle dikt- og prosabøker på tampen av 1960-tallet.
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UTSTILLINGSÅPNING NORWEGIAN MINI ZINES

Grafill inviterer til utstillingsåpning ‘Norwegian Mini Zines’. 

Her vil det bli stilt ut over 500 mini zines av rundt 100 norske illustratører.  
En mini zine er en liten håndlaget kunstbok, som kan passe i en håndflate.  
Prosjektet er et samarbeid mellom Northing og Bananafish, og har allerede 
vært på turne i flere byer i Kina, London og Porto. ‘Norwegian Mini Zines’ skal  
nå på turné i Norge og første stopp er Oslo, Grafill R21.

GRAFILL
grafill.no 
facebook.com/Grafill

Når: 18.00–22.00  
Hvor: Rosenkrantz gate 21

T-bane, trikk og buss til Nationaltheatret

H12 GALLERIVERKSTEDET

H12 Galleriverkstedet består av Galleri H12 og daglig verksted/atelier for 
Karolina Dworzecka, Aina Hartmann, Hilde Morris, Rory Mitchell,  
Nina Lindbo-Hansen og Ulises Hernan Rocha.

Vi arbeider innen grafikk, maleri, tegning, skulptur og smykkekunst. Arbeidet 
foregår i åpne omgivelser hvor besøkende kan se deler av arbeidsprosessen.

Galleriet er åpent 16.00–23.00 under Oslo kulturnatt.

H12 GALLERIVERKSTEDET
galleriverkstedet.no 

Når: 16.00–23.00
Hvor: Hedgehaugsveien 12

Trikk til Welhavens gate.
T-bane til Nationaltheatret
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KULTURNATT PÅ KUNSTNERNES HUS

Omvisninger i utstillingen 19.15 og 20.15

I 130 år har Høstutstillingen vist utviklingen i samtidskunsten og vært en  
utømmelig kilde til diskusjon om kunstnerisk kvalitet. Den har refusert mye god 
kunst, men den har også sluppet inn eksperimenterende og kontroversielle 
verker som ingen andre institusjoner ville ha vist. Kunstutstillingen skjer aldri 
uten reaksjoner, og er stadig Norges viktigste scene for samtidskunst med fri 
innsendelse.

Gratis inngang på Høstutstillingen. Pizzaslices i restauranten og utvidet cocktail 
meny fra 19.00. DJ utover kvelden fra 22.00 

HØSTUTSTILLINGEN, 
NORSKE BILLEDKUNSTNERE 
hostutstillingen.no

Når: Fra 19.00
Hvor: Wergelandsveien 17

T-bane til Nationaltheateret

FARGELEGG IDRETTENS HUS MED OSS

Høybråten og Stovner IL har fått et nytt hus hvor vi ønsker å samle unge som 
gamle, de som driver med idrett og de som vil være sammen. 

Nå ønsker vi at alle som vil skal få være med å sette sitt preg på huset vårt, 
gjennom å fargelegge og male gangene fra håndballhallen ned i garderobene. 
En artist har tegnet opp et mønster der alle som vil kan få fargelegge med 
spraymaling. I tillegg vil det være urørte overflater der dere kan få tegne, 
skrive og male det dere vil for at huset skal bli litt ditt også.

HØYBRÅTEN OG STOVNER IL
facebook.com/hsil.no 

Når: 16.00–20.00
Hvor: Haavard Martinsens vei 30

Ta T-banen til Rommen og skli ned bakken, 
så er du der
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KRYPTEN I DOMKIRKEN

Åpen utstilling om takmaleriet og kunstneren 

Utstillingen viser frem den nyoppussede delen av krypten under domkirken, og 
urutstiller både skisser og modeller til domkirkens takmaleri som ble laget av 
kunstneren Hugo Lous Mohr (1889-1970). 
Mohr begynte selve arbeidet på takmaleriet i domkirken i 1938, jobbet videre 
med det under den andre verdenskrigen, og ferdigstilte det 1500 kvadratmeter 
store takmaleriet i 1950. Takmaleriet er det største i sitt slag i Norge, og det 
er også unikt i europeisk sammenheng. Utstillingen gir et unikt innblikk i dette 
enorme, kunstneriske prosjektet.

KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO/  
DOMKIRKEN I OSLO 
facebook.com/kirkenioslo

Når: 18.00–00.00
Hvor: Krypten i Oslo domkirke

T-bane til Stortinget. Buss til Stortorvet 

EN MEKTIG OPPLEVELSE PÅ OPERATAKET

Videokunst, poesi og musikk på Operataket!  
Hør Fredrik Høyers særegne performative poesi og opplev visuelle og sceniske 
projeksjoner laget av britisk/finsk videokunstner Charles Sandison.
Det hele blir musikalsk bundet sammen av komponist Eirik Røland. 
Vi lover deg en mektig opplevelse!

Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturbyrået Mesén, Den Norske Opera & 
Ballett og Finsk-norsk kulturinstitutt.

KULTURBYRÅET MESÉN/ 
DEN NORSKE OPERA & BALLETT
mesen.no 

Når: 21.00–23.00
Hvor: Operataket,  
Den Norske Opera & Ballett  
Kirsten Flagstads pl. 1
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KVELDSÅPENT PÅ KUNSTNERFORBUNDET

I anledning Oslo Kulturnatt holder Kunstnerforbundet kveldsåpent i utstillingene 
til Fredrik Værslev og Ingrid Lønningdal. I tillegg viser Kunstnerforbundet 
utstillingen Grafikk fra samlingen, med grafiske verk fra 40-tallet frem til i dag.

19.00: Omvisning i utstillingen Grafikk fra samlingen.

Kunstnerforbundet er en kunstnereiet, ikke-kommersiell visnings- og formidlings- 
institusjon med vekt på skiftende utstillinger av samtidskunst og kunsthåndverk. 
Galleriet består i tillegg av en salgsavdeling med et rikholdig utvalg kunst til 
salg.

 

KUNSTNERFORBUNDET
kunstnerforbundet.no 

Når: 11.00–20.00
Hvor: Kjeld Stubs gate 3

Kunstnerforbundet ligger like ved Rådhuset. 
T-bane, trikk og buss til Nationaltheatret

BRAVO – TEKSTIL

Vi feirer 40-årsjubileum, og under Oslo kulturnatt pågår vår tredje jubileums- 
utstilling «Bravo - tekstil». Våre gjester, Anna-Liisa Silenti og Marie Skeie, stiller 
ut sammen med galleriets egne tekstilkunstnere; Aase Marie Brun,  
Randi Hartmann, Jorun Schumann, Ellen Monrad Vistven og Gunda Aarhus.

Flere av utstillerne vil være tilstede hele kvelden og holde omvisninger og gi 
informasjon til våre besøkende.

KUNSTHÅNDVERKERNE I KONGENSGATE
kunsthandverkerne.no 

Når: 17.00–23.00
Hvor: Kongens gate 2

Buss til Prinsens gate. T-bane til Stortinget
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LYSFEST I KIRKERISTEN

Velkommen til stemningsfull lysfest i oasen Kirkeristen, bak Oslo domkirke,  
der en rekke kunstnere og designere åpner sine atelier for besøkende. 

Midt i hjertet av Oslo ligger en for mange ukjent perle; Kirkeristen, et historisk 
bygg fra 1859 som rommer en rekke atelierer, verksteder, gallerier og cafeer. 
Her kan du ta en pause fra storbyens hektiske liv og spasere rundt i en fredelig 
oase preget av årtier med kunst og kultur. Anerkjente kunstnere og designere 
har sine arbeidsplasser her og inviterer deg gjerne inn. Du kan kjøpe keramikk, 
smykker, klær m.m eller bare slå av en prat. 

KUNSTNERNE I KIRKERISTEN
facebook.com/kunstnerneikirkeristen 

Når: 18.00–22.00
Hvor: Dronningens gate 27/Stortorvet 1

T-bane, trikk og buss til Stortorvet og  
Jernbanetorget

UTENDØRS FILMVISNING OG UTSTILLING

Qui vive!

Kunstplass lanserer et nytt utendørs videovisningsprogram under Oslo  
kulturnatt med kunstfilmer fra bl.a. Sør-Afrika, Kenya, Norge, Grønland og 
Marshalløyene. 
Det franske ordtaket «Qui vive!» kan oversettes til «hvilken side står du på».  
Du vil oppleve kunstnere som er spesielt årvåkne, holder utkikk med hva som 
skjer i samfunnet og på kloden vår og peker på alternative retninger og  
løsninger.  
Videoprogrammet er en forlengelse av utstillingen inne i visningsrommet med 
sterke verk av Shi Tou, Maria Sundby og Bente Sommerfeldt-Colberg.

KUNSTPLASS 
kunstplass.no 
facebook.com/kunstplass5

Når: 18.00–22.00
Hvor: Tordenskiolds gate 12.  
Inngang fra Rosenkrantz gate
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FILMVISNING OG UTSTILLING X 2

Velkommen til filmvisning og utstillinger i LNM! 
Vi serverer gratis suppe så langt lageret rekker!  

I galleriet viser vi separatutstilling med Rina Eide Løvaasen mens Dag Leversby 
stiller ut i prosjektrommet. I tillegg inviterer vi til filmvisning i galleriet. 

LNM 
lnm.no
facebook.com/gallerilnm

Når: 17.00–21.00
Hvor: Kongens gate 2. Inngang Bankplassen

Buss til Prinsens gate. T-bane til Stortinget

ET BESØK HOS NORDEA KUNSTSAMLING

Nordea åpner dørene for publikum og viser frem kunstverk fra en av Norges 
største bedriftskunstsamlinger. Er du nysgjerrig på hvorfor og hvordan Nordea 
har bygget opp en moderne kunstsamling? Hvordan brukes egentlig en stor 
kunstsamling? Få svar på disse spørsmålene og mer til.  
Kom og besøk oss på Nordeahuset, rett ved siden av Colosseum kino. 

I forbindelse med at Oslo er årets miljøhovedstad vil fokuset denne dagen være 
på kunstverk fra samlingen som kretser rundt miljøspørsmålet.  
Det vil også være mulig å besøke Nordea Museum denne dagen.

NORDEA KUNSTSAMLING/NORDEA BANK
nordea.no 

Når: 16.00–19.00
Hvor: Essendropsgate 7

T-bane, buss og trikk til Majorstuen
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JAN FREUCHEN – SKJERMDUMP

Bli kjent med Villa Furulund, Skulpturparken og de fantastiske installasjonene til 
Jan Freuchen. Omvisninger 18.00 og 20.00.
Forfriskninger fra egen hage.

Norsk Billedhoggerforening er en landsdekkende kunstnerorganisasjon for 
skulptur. Vårt nye visningsrom for tredimensjonal samtidskunst åpnet dørene i 
august 2018. 

NORSK BILLEDHOGGERFORENING
skulptur.no 

Når: 11.00–21.00
Hvor: Hekkveien 5

Buss 20, 21, 28 eller 31. Trikk 17.  
T-bane til Carl Berners Plass

OSLO ART WEEKEND

Oslo Art Weekend er en årlig festival som strekker seg over fire dager i  
perioden 12–15 september. Oslo Art Weekend ønsker å øke bevisstheten 
omkring Oslos fantastiske visuelle kunstscene gjennom et koordinert program 
i samarbeid med byens visningssteder. Oslo Art Weekend viser deg veien til 
gratis åpningsarrangement, utstillinger, foredrag, performance og lanseringer –  
i tillegg til de deltagende visningsstedenes vanlige utstillingsprogram.  

Oslo Art Weekend er organisert av U.F.O. – Utstillingsguide for Oslo. 
For mer informasjon besøk nettsiden ufoguide.no 

OSLO ART WEEKEND 
osloartweekend.no

Besøk våre nettsider for oversikt over  
visningssteder, utstillinger og tidspunkt  
samt forslag til utvalgte kunstløyper i byen 
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OSLO RØDE KORS

Bli kjent med Oslo Røde Kors og Gilles & Cecilie studio 

Oslo Røde Kors er den største humanitære organisasjonen i hovedstaden, med 
mer enn 4000 frivillige. Hør om veggmaleriet Heart of the City laget av  
kunsterduoen Gilles & Cecilie Studio, eller bli med på kreativt verksted.

16.00–20.00: Bli med å lage et fargerikt kunstverk med ord som forteller om 
hvordan vi alle kan bli med å ta vare på folka i byen vår. 
16.00–19.30: Tegneverksted: Lær å tegne mennesker i bevegelse.  
17.30 og 19.30: Gilles & Cecilie Studio forteller om kunstverket Heart of the City.

Hele dagen: Bli kjent med Oslo Røde Kors og hvordan du kan bli frivillig.

OSLO RØDE KORS 
facebook.com/rodekorsoslo

Når: 16.00–20.00
Hvor: Christian Kroghs gate 2

Trikk og buss til Brugata eller Christian 
Krohgs gate. T-bane til Grønland

KROKIWORKSHOP I VIGELANDSPARKEN

Kroki er raske skisser av en modell. Ønsker du å prøve deg som krokitegner for 
første gang, eller har du erfaring med dette og trenger en aktmodell?

Oslo naturistforening feirer den nakne kroppen i kunsten og inviterer deg til å 
fokusere på og reflektere over ‘den nakne kroppen’ i omgivelser som nettopp 
representerer menneskekroppens likhetstrekk og mangfold.   
Ta med tegnesaker, eller lån av oss. 

Gå inn hovedporten, over brua og til venstre ned langs elva for å finne oss! 
Forbehold om oppholdsvær.

OSLO NATURISTFORENING
facebook.com/oslonaturistforening 

Når: 17.00–19.00
Hvor: Vigelandsparken

Trikk 12 og 15 eller buss 20 til 
Vigelandsparken
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KUNSTNERMØTE PÅ TVERS AV TID OG ROM 

Omvisning – Et kunstnermøte på tvers av tid og rom 
Eva Bull Holte (1922-1993) og Marthe Elise Stramrud (f. 1984) 

Felles for Bull Holte og Stramrud er en dyp følelse for farge og form, under 
påvirkning av fransk modernisme. Av Bull Holte vises et utvalg arbeider fra 
1950-tallet, en periode karakterisert av koloristisk bravur og abstraherende 
teknikker som kubistisk forkortelse.  Marthe Elise Stramrud viser maleriske  
keramiske skulpturer som ligner på bruksobjekter som boller og vaser,  
dekorerte med livlige farger og sgrafitto-tegninger.

RAM GALLERI/NORDIC INSTITUTE OF ART/ 
EVA BULL HOLTES MINNEFOND 
ramgalleri.no

Når: 12.00–20.00. Omvisning 17.00–18.00
Hvor: Kongens gate 15

Buss til Kvadraturen. Trikk til Øvre Slottsgt.

TAKK FOR AT JEG FIKK KOMME PÅ BESØK

Siden våren 2016 frem til høsten 2019 har Praksis organisert 14 gjeste- 
opphold i Oslo for kunstprofesjonelle fra hele verden. Hittil har 114 deltakere 
fra over 26 nasjoner deltatt i programmet som ikke pålegger noen kriterier eller 
krav om et spesifikt resultat eller donasjon fra den enkelte.  
Likevel har noen av deltageren valgt å vise sin takknemlighet igjennom en gave 
som takk for oppholdet i Oslo. 

Under Oslo kulturnatt ønsker Praksis deg velkommen til en showcase av den  
mangfoldige samling av kunst og objekter donert til organisasjonen.

PRAKSIS
praksisoslo.org 

Når: 18.00–21.00
Hvor: Anatomigården, Rådhusgata 19, 2 etg.

Trikk til Øvre Slottsgate.  
T-bane til Stortinget. Buss til Kvadraturen
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PÅ INNSIDEN

På innsiden – samtaler om kunst og miljøvern.

Kunstnere representert i galleriet: Katarina Huser, Anne Bekk Weltzien, Reidun 
Falk, Morten Leine og Margrethe Oleivsgard Stenslund. Nettopp med tanke på 
at Oslo er europeisk miljøhovedstad i år har vi valgt å rette fokus på hvordan vi 
som kunstnere jobber med dette tema. Vår utstilling har derfor et klart mål om 
å fokusere på miljø. Vi vil invitere besøkende inn i gode samtaler om temaet, og 
fordi vi alle tenker så ulikt og fra forskjellige perspektiver, er det ekstra  
spennende og lærerikt å se hva som vil komme ut av denne helgen med  
kunstnersamtaler rundt miljøvern. 
Utstillingen varer ut helgen, øvrige dager 12.00–16.00.

RAMM-ART/KATARINA HUSER
facebook.com/reidun.falk 

Når: 17.00–20.00
Hvor: RAMM-art. Hvervenbukta Kunst og  
Håndverk. Ljansbrukveien 2.  

Buss til Hvervenbukta eller Fiskevollen

TOGETHERING SCHOUS PLASS

I et performanceprosjekt laget spesielt for SAMMENomGATA, inviterer  
BodyCartography Project til en kveld med intime performances, intervensjoner 
og oppfriskende erfaringer med bevegelse. 
Utøvere: Loan Ha, Sigrid Marie Kittelsaa Vesaas, Venke Sortland, Oliver Connew 
(NZ), Olivia McGregor (NZ), Olive Bieringa, Otto Ramstad.  
Koreografi: Olive Bieringa & Otto Ramstad 

SAMMENomGATA (2019-2021) er et kunstprogram med fokus på temporær 
visuell kunst, som vises i og omkring Thorvald Meyers gate og på trikken i 
forbindelse med oppgraderingen av gata.

SAMMENomGATA 
sammenomgata.no

Når: 18.00–21.00
Hvor: Schous plass

Trikk 11, 12, 13 til Schous plass
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ÅPNING PÅ GALLERIET MED AMANDA SELINDER

Soft galleri åpner utstilling med Amanda Selinder. 

«Undersökandet av naturliga färgningsprocesser och odling av material har all-
tid varit fokus i mitt konstnärskap. De senaste åren har jag fokuserat på odling 
av biofilm: ett cellulosa-baserat material, producerat av bakterier.»
Amanda Selinder farger de ulike bakteriekoloniene med naturlige pigment for å 
visuelt kunne skille de fra hverandre. Ulike bakterier tar opp ulike pigment slik 
at tydelige mønster vil utvikles. Hun iscenesetter disse prosessene i installas-
joner og performance.

SOFT GALLERI
softgalleri.no 

Når: 18.00–22.00
Hvor: Rådhusgata 20

Trikk til Øvre Slottsgate. T-bane til 
Stortinget. Buss til Kvadraturen

TRASH ART

Workshop med Sidsel Hovland og Trinelise Strætkvern 

Verkstedarbeid med gjenbruk og omforming av diverse «søppel-materialer». 

Hver dag hoper det seg opp enorme menger søppel overalt rundt oss.  
Bli med på en inspirerende workshop der du kan få lage vakker og inspirerende 
kunst med såkalte søppel-materialer. 

Gjør verden til et litt vakrere sted!

STEINERHØYSKOLEN
steinerhoyskolen.no 

Når: 18.00–21.00
Hvor: Professor Dahls gate 30

Trikk til Briskeby eller Bogstadveien.
T-bane til Majorstua. Buss til Riddervolds pl.
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LYSLANDSKAP I ET LYDLANDSKAP

En interaktiv lysinstallasjon i et meditativt lydlandskap med kunstner Marius 
Wahl Gran og Vemund Skulberg på kontrabass.  

Opplev en unik verden av lys og lydinntrykk, der det analoge møter det digitale. 
Nyt en meditativ, avslappende og inntrykksfull installasjon. 

Billedkunstner Marius Wahl Gran skaper vakre lysopplevelser akkompagnert av 
en reise i lydlandskap med trompet og kontrabass.  
En perfekt avslutning på kvelden!

STEINERHØYSKOLEN
steinerhoyskolen.no 

Når: 23.00–00.00
Hvor: Professor Dahls gate 30

Trikk til Briskeby eller Bogstadveien.
T-bane til Majorstua. Buss til Riddervolds pl.

FORMKREFTER I NATUREN

Et interaktivt foredrag om formkrefter i naturen med tegneøvelser med  
Henrik Thaulow. 

De fleste av oss vandrer gjennom livet ubevisst naturen og skjønnheten rundt 
oss. La deg bli ledet inn i en verden av skjønnhet, oppmerksomhet og kunst med 
pedagog og kunstner Henrik Thaulow. Workshopen består av foredrag og 
tegneøvelser som vekker oppmerksomheten og gir deg nye øyne til å se på 
verden rundt deg.

STEINERHØYSKOLEN
steinerhoyskolen.no 

Når: 20.00–20.30
Hvor: Professor Dahls gate 30

Trikk til Briskeby eller Bogstadveien.
T-bane til Majorstua. Buss til Riddervolds pl.
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ÅPEN KAOSWORKSHOP/ SKYGGESPILL

Bli med og utforsk lys og skygge sammen med Guri Guri Henriksen og Anne Mali 
Sæther! Vi skal lage figurer med utgangspunkt i dyr som er rød-listet i området 
Oslo og Akershus. Etter hvert vil figurene bli med inn i scenografi-skogen.  
Her vil vi utforske hvordan figurene kaster skygger, ulike effekter og hvordan vi 
kan bevege skygger til musikk.
Medvirkende:  
Guri Guri Henriksen er billedkunstner 
Anne Mali Sæther kommer fra scenekunstfeltet og driver  
animalskeproduksjoner.no  
Terje Evensen har laget lydsporet som brukes i workshopen.

TEGNERFORBUNDET
tegnerforbundet.no

Når: 17.00–22.00
Hvor: Rådhusgata 17  

Trikk til Øvre Slottsgate. T-bane til 
Stortinget. Buss til Kvadraturen

ÅPENT HUS 

Vi åpner dørene til det nygamle Sverigehuset og byr på svensk kunst og design  
i den historierike villaen i Inkognitogata 27.

Huset har gjennomgått en større renovering og huser nå både ambassade 
kanselli og representasjonslokaler.
Moderna museet og Nasjonalmuseet i Stockholm har dekket veggene med ny 
kunst og salongene har blitt møblert med spennende svensk design. 

Gå ikke glipp av muligheten til å besøke et stykke norsk-svensk historie i Oslo.

SVERIGES AMBASSADE I OSLO 
facebook.com/embassyofswedeninoslo

Når: 16.00–22.00
Hvor: Inkognitogata 27 (inng. Meltzers gt)

Trikk 19 til Inkognitogata.
Trikk og buss til Solli plass
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MIKAEL BRKIC – FIRE AND FORGET

Med teatralske, tegneserieaktige bilder av et nyliberalt arbeidsliv i ubalanse 
fyrer den norske, Berlin-baserte kunstneren Mikael Brkic løs mot aktuelle 
politiske hendelser og handlinger som presser det kunstneriske feltet. 

I sin soloutstilling på UKS, Fire and Forget, tar Brkic utgangspunkt i en studie av 
det norske sjømålsmissilet Penguin, som ble utviklet på 1960-tallet.  
For at missilet skulle kunne navigere langs den norske kysten ble det utviklet en 
spesiell, infrarød søker. Denne teknologien fikk navnet Janus, etter den  
romerske myten om guden for alle begynnelser, porter, dører, passasjer og 
enhver slutt.  

UKS (UNGE KUNSTNERES SAMFUND)
uks.no/program/mikael-brkic 

Når: 12.00–00.00
Hvor: St. Olavs gate 3

Buss 33 til St. Olavs plass eller buss 37 til 
Nordahl Bruns gate

TONE AANESS  

Drømmearbeiderne og The Tree
«Dreamworkers» er en performance laget til Åpent Atelier 2010, Bodø. 
«The Tree» er en performance laget til Kulturnatta Bodø 2016. 
Tekst og performance av Tone Aaness med musikk av støymusiker NXP. 
«Dreamworkers» bygger over mørke grunntoner med sampling av nordnorske  
måkeskrik. 
The Tree bygger på en sampling av Martin Luther Kings tale «I have a dream». 
I tillegg brukes atmosfærelyder av regn i Venezia, kirkeklokker fra Tyskland, 
korsang etc. Det er første gang forestillingene blir vist ved Oslo kulturnatt.

TONE AANESS/NXP
toneaaness.com 

Når: 20.00 og 21.00
Hvor: Egertorget

Buss og trikk til Jernbanetorget eller 
Stortorget. T-bane til Egertorget
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THE CITY IN YOUR HEAD

Ultima 2019

Utstilling med den anerkjente tyske lydkunstneren Christina Kubisch sin  
utforsking av det urbane landskapet. Kubischs lydvandring på Ultima utvides 
her til å inkludere grafiske illustrasjoner av stedene hun har valgt rundt om i 
byen, i tillegg til historien bak Electrical Walks, et prosjekt hun har gjennomført 
i over 75 byer rundt om i verden siden 2003. 

Denne utstillingen gir et engasjerende og essensielt innblikk i Kubischs  
lydverden.

ULTIMAFESTIVALEN
ultima.no 
facebook.com/ultimaoslo

Når: 14.00–19.00
Hvor: Sentralen (Gymsalen), Øvre Slottsgt. 3 

T-bane, trikk og buss til Stortinget

KULTURNATT I VIGELAND-MUSEET

Omvisninger i Vigelands leilighet 18.30, 19.30, 20.30, 21.30.  
Gratis billetter deles ut i resepsjonen fra 18.00. Maks 15 pers. pr. omv.

Opplev jubileumsutstillingen Paralleller, og se Vigeland sammen med franske 
mestere som Auguste Rodin, Aristide Maillol og Antoine Bourdelle.

Ultima:
Carl Michael von Hausswolff og musikeren Michael Esposito forsøker å fange 
stemmer fra viktige historiske steder. I denne performance-forelesningen laget 
spesielt for Ultima og Vigelands 150-årsjubileum, presenterer de funnene og 
forsøkene på å finne lyder fra fortidens ånder og spøkelser på museet.
20.00 og 23.00

VIGELAND-MUSEET 
vigeland.museum.no

Når: 18.00–00.00
Hvor: Nobels gate 32

Buss 20 og trikk 12 til Frogner plass.
T-bane til Majorstuen
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HISTORIE & MUSEUM
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MED OSKAR BRAATEN PÅ MENYEN

Høytlesing fra Braatens forfatterskap hver time i Arbeiderboligen, Sagveien 8
Tema: 17.00 Barndom (for barn), 18.00 Arbeid, 19.00 Hjemme,  
20.00 Oskars Sagene, 21.00 Kjærlighet. NB! Begrenset plass.

18.00  Byvandring 
Fra Sagveien 28 via Oskar Braatens plass til Sagene bokhandel (v Sagene kirke)

20.00  Byvandring 
Fra Sagene bokhandel til Arbeidermuseet

Historisk matmeny på Hønse-Lovisas hus hele kvelden, adr. Sandakerveien 2

ARBEIDERMUSEET
oslomuseum.no/arbeidermuseet  

Når: 17.00–22.00
Hvor: Sagveien 28

Trikk til Biermanns gate. 
Buss til Sagene eller Alexander Kiellands pl.

MORDET I KRUTTÅRNET

Hør historien om Rudolf «galmand» Hansen og mordet som skjedde i 
Kronprinsens kruttårn i 1927. Alle får mulighet til å oppleve fengselet på  
Akershus og se det originale drapsvåpenet. 

Oppstart hver halvtime. Følg fakler og skilt fra Besøkssenteret til Kronprinsens 
kruttårn. Varighet 15 minutter. Maks. 25 personer av gangen.

AKERSHUS FESTNING BESØKSSENTERET
akershusfestning.no 

Når: 17.30–22.30
Hvor: Akershus festning, bygning 11 og 18

Tog til Nationaltheatret. T-bane til Stortinget. 
Buss eller trikk til Kvadraturen
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SKUMMEL NATT PÅ FORSVARSMUSEET

Hvordan ser det ut på et museum når lyset er slått av? 

På Forsvarsmuseet kan du utforske utstillinger og historiske gjenstander i  
mørket. Kanskje møter du noen levende figurer? 

Vi har hentet fram unike gjenstander fra samlingen, og eksperter forklarer og 
svarer på spørsmål. Du kan også teste dine kunnskaper i fargelabben og lære 
om duellering. Museet har aktivitetshefte og papirverksted for hele familien. 
Åpen kafé.

Er du klar for en skummel natt på Forsvarsmuseet?

FORSVARSMUSEET
facebook.com/forsvarsmuseet 

Når: 17.30–22.30
Hvor: Forsvarsmuseet, Akershus festning

Trikk og buss til Kvadraturen. 
T-bane til Stortinget 

NORGES HJEMMEFRONTMUSEUM

Museet holder til i bygningene «det dobbelte batteri og bindingsverkshuset» 
på toppen av Akershus festning, som stammer fra siste halvdel av 
1600-tallet. Museet formidler kunnskap om okkupasjonsårene og 
motstandskampen, samt skaper et levende inntrykk av hvilken ulykke og 
fornedrelse en okkupasjon er for et folk. 

NORGES HJEMMEFRONTMUSEUM
hjemmefrontmuseet.no 

Når: 17.30–22.30
Hvor: Akershus festning, bygning 21

T-bane til Stortinget.
Trikk 12, 13 og 19 til Øvre Slottsgate
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ASTRUP FEARNLEY MUSEET

Velkommen til kveldsåpent museum og formidlingsaktiviteter 

Denne kvelden kan du oppleve museets aktuelle utstillinger, delta på mini- 
omvisninger 18.00, 19.00, 20.00 og 21.00 og en rekke andre spennende tilbud. 

Vi deler også ut utvalgte Art Bags så langt lageret rekker.

ASTRUP FEARNLEY MUSEET
afmuseet.no 

Når: 17.00–22:00
Hvor: Strandpromenaden 2

Trikk til Aker Brygge

BESØK PÅ ULLEVÅL SYKEHUSMUSEUM

Vi vil ha rikelig med erfarne guider tilstede, tidligere ansatte ved Ullevål sykehus 
som kjenner sykehusets 132 årige historie og de mange spennende 
gjenstandene i museet godt. 

Vi deler opp besøkende i grupper på 8-10 etterhvert som folk kommer og så 
vandrer man rundt i museet med sin guide.

DRIFTSGRUPPEN FOR ULLEVÅL MUSEUM
sykehushistorier.no

Når: 17.00–20.00
Hvor: Ullevål sykehus, Bygg 24, Kirkevn. 147

Trikk 17 eller 18 til Ullevål sykehus.
Buss 20 til Ullevål sykehus
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GAUSTAD SYKEHUS

Velkommen til omvisning på sykehusets område og i noen av de gamle og flotte 
bygningene. Gaustad Asyl ble åpnet den 1. oktober 1855, som det første 
statsasylet i landet. Det er fortsatt behandling av psykiske lidelser og  
avhengighetsbehandling på Gaustad sykehus.

Åpent fra 17.00–20.00 i Tårnbygget/kirke (bygg 4), Café Årstidene (bygg 7) og 
museet (bygg 11).

Tre historiske omvisninger på området, første 17.00 og neste 18.30. 
Siste er en omvisning 19.00 i kjelleren(bygg 4). 

Oppmøte i front av Tårnbygget før omvisninger.

GAUSTADMUSEET
deshal@ous-hf.no 

Når: 17.00–20.00
Hvor: Gaustad sykehus, Sognsvannsvn. 21

Buss og trikk til Rikshospitalet. T-bane til 
Forskningsparken. Buss til Gaustad

SPEED-DATE MED DE DØDE

Bli med på date med tre kvinner som levde i en helt annen tid. 
Her møter du steinalderkvinnen Sol, en kvinnekriger fra vikingtiden og en 
egyptisk kvinne fra faraoens tid. Hvilke liv levde de og hvilke historier kan de 
fortelle i dag?

Bli med på en rundtur blant museets menneskelige levninger. Hvert kvarter hele 
kvelden vil våre dyktige omvisere åpne døren inn i fortiden og fortelle om de 
dødes liv. 

På Historisk museum kan du også se Norges største samling av gjenstander fra 
førhistorisk tid og den splitter nye vikingtidsutstilligen VÍKINGR.

HISTORISK MUSEUM
khm.uio.no

Når: 17.00–22.00
Hvor: Frederiks gate 2

T-bane til Nationaltheatret.  
Trikk 1, 11 og 18 til Holbergs plass
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MODUSHUSET

Da Eufemia kom til Oslo i 1299 hadde hun med ei brudekiste full av bøker og 
en bror som var minnesanger. Eufemia var ikke den første, men hun og broren 
har etterlatt seg både litteratur og musikk som knytter Oslo til en europeisk 
tradisjon. 

Velkommen til huskonsert og foredrag i hjertet av middelalderparken
sammen med Per Olav Reinton og Modus ensemble.

MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK
middelaldermusikk.no

Når: 17.00–19.00
Hvor: Saxegaardsgt. 15 

Trikk 18 eller 19 til Oslo Hospital

FENGSLENDE OPPLEVELSER I RÅDHUSGT. 7

Bli med på en skummel og spennende oppdagelsesferd i en av Oslos eldste 
bygninger. Opplev fangehullene fra da huset ble brukt som fengsel og 
historiefortelling om skurker og spøkelser. 

Fangevokter og Oslo-los Christina Hvinden holder tre seanser 17.00, 18.00 og 
19.00. Alle voksne som ikke tør bli med inn får gratis kaffe og informasjon om 
Murbyen Oslo Bygningsvernsenter. 

Passer for barn fra 5–100 år.

MURBYEN OSLO
murbyenoslo.no
facebook.com/murbyenoslo

Når: 17.00, 18.00 og 19.00
Hvor: Rådhusgata 7

Trikk til Dronningens gt. Buss til Kvadraturen
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KLIMA PÅ KULTURNATTEN

KlimaLab er en levende utstilling om klima, naturen og mennesker.  

Utstillingen består av store installasjoner du kan ta, føle på og til og med spise. 
Den er inspirert av Alfred Nobel og hans ide om å handle til «menneskehetens 
største nytte», og av fredsprisvinnerne som har arbeidet for å bekjempe  
klimaendringene.

20.00: Musikeren Einar Flaa fremfører låter fra sitt album Silent String, hvor 
han viser sin kjærlighet for naturen. Samtidig retter han et skarpt blikk mot 
menneskers overforbruk og om hvordan vi tar naturen og ressursene for gitt.

NOBELS FREDSSENTER
nobelsfredssenter.no
facebook.com/nobelpeacecenter 

Når: 18.00–23.00
Hvor: Brynjulf Bulls Plass 1, Rådhusplassen

Trikk til Aker Brygge

DA TIER’N VAR GUL OG FEMMER’N BLÅ

Nordea Museum viser norske pengesedler fra 1695 til i dag. «Bolsjeviker» og 
«rødegardister», «uslinger» og «quislinger» og penger fra den gang da tier’n var 
gul og femmer’n blå. Et kuriosakabinett har milliardsedler, porselenspenger 
og andre spesielle penger fra hele verden. I utstillingen «Bankplass» finner du 
pengekoffert, husmorbøsse og lønningspose.

Nordeas særs fine myntsamling er permanent utstilt. Den flotte hvelvdøra fra 
Norges første sikkerhetskjeller ønsker velkommen til det hele. 
Du kan også besøke Nordea Kunstsamling denne dagen.

NORDEA MUSEUM
facebook.com/nordeanorge 

Når: 16.00–19.00
Hvor: Nordea-huset, Essendrops gate 7,   
vis-à-vis Colosseum kino

T-bane, buss og trikk til Majorstuen
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NORDISK BIBELMUSEUM

Nordens eneste bibelmuseum hvor du kan se originalside fra en Gutenbergbibel, 
håndskrevet bibelside fra 1200-tallet og Nordens eldste bibler fra 1500-tallet.

Kom og se presentasjon av «Store Lutherbibler fra 1500- og 1600 tallet» 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 og 21.00.

NORDISK BIBELMUSEUM
nobimu.no 

Når: 16.00–22.00
Hvor: Nedre Slottsgate 4C

Buss til Kvadraturen. T-bane til Stortinget.
Trikk til Øvre Slottsgate

ALT VAR VERRE FØR

Få med deg stemmingen, luktene og smakene i en røykfylt årestue fra  
1700-tallet. Bli med inn i den lille stua og lær om levekår, hygiene, sosiale  
forhold og det harde livet for menneskene som levde før oss.

Velkommen til en grufull kveld på Folkemuseet hvor vi viser noen av de verste 
sidene ved hverdagslivet i en stue på 1700 og 1800-tallet.

NORSK FOLKEMUSEUM
norskfolkemuseum.no 

Når: 19.00
Hvor: Museumsveien 10, Bygdøy

Bygdøyfergen fra Rådhuskaia til Dronningen. 
Buss 30 til Norsk Folkemuseum
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ÅPEN SKUTE – SS SVANEN

Velkommen til Oslo kulturnatt om bord på SS Svanen – en av fjordens 
vakreste damer! 

Svanen er det eneste tremastede skipet, som er bevart fra den norske  
handelsflåten og hun fyller hele 105 år i år. Skuta holder åpent og du er  
invitert om bord. Det blir piratjakt for små og store, du kan få vår egen 
«sjømannstatovering» på armen og en smak av livet til sjøs. Det blir ramsalte 
sjømannsviser og god stemning utover kvelden.

NORSK MARITIMT MUSEUM
svanen.no 

Når: 18.00–00.00
Hvor: Oslo havn – Langkaia

Skuta finner du langs havnepromenaden i  
Oslo Havn

KULTURNATT PÅ TEKNISK MUSEUM

NORSK TEKNISK MUSEUM
tekniskmuseum.no 

Når: 17.00–20.00
Hvor: Kjelsåsveien 143

Buss 54/25 og tog R30/ L3 til Kjelsås st.  
Trikk 11/12 til Kjelsåsalléen eller Kjelsås

Våre dyktige formidlere og gjestekunstner Svein Ove Kirkhorn leder dere  
gjennom kvelden med morsomme påfunn som utfordrer sansene og hjernen.

Vi byr på optiske illusjoner, kamuflasje-performance, blindsmaking, rommat, 
kurs i hydroponisk dyrking, hjernekamp, vitenshow, strikksommerfuglslipp 
og mange overraskelser. Utover programaktivitetene står mer enn 100 
prøv-selv-installasjoner og 25 utstillinger i Oslo vitensenter og venter på deg  
og familien din. 

Passer best for barn i alderen 6-12, men vi lover at også yngre og eldre barn  
og voksne vil kose seg.  
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OMVISNING PÅ TO ORIGINALE DAMPBÅTER

Det inviteres til omvisning på de to originale dampskipene «Børøysund» fra 
1908 og «Styrbjørn» fra 1910. 

Kom,  lær og opplev to museumsfartøyer med originale dampmaskiner.  
Begge har kullfyrte kjeler. Det vil være mulig å lære hvordan dampmaskineriet 
virker – det vil bli anledning å lære om drift av gamle fartøyer etter gamle  
driftsprinsipper – kart og kompass – ikke moderne navigasjonshjelpemidler på 
broa. 

Skipene restaureres og driftes av frivillige medlemmer av Norsk  
Veteranskibsklub. 

NORSK VETERANSKIBSKLUB
nvsk.no 

Når: 18.00–22.00
Hvor: Nordre Akershus kai

Trikk nr. 12 til Kontraskjæret.
T-bane til Stortinget eller Nationaltheateret

EN VANDRING I OSLOS MØKKETE HISTORIE

Søppel, smitte og stank – Byvandring 

Vandringen vil ta for seg de skremmende koleraepidemiene som smittet via 
forurenset drikkevann på 1800-tallet; Akerselva som dump for søppel, industri-
avfall og kloakk som har formet dagens Vaterland, den store rottekrigen, 
klaskedasser og pudrettefabrikker, fra fillepellere og nattmenn til dagens  
resirkulering, slakterier og dyr i gata som et smitteproblem. 

OSLO BYARKIV
facebook.com/oslobyarkiv 

Når: 18.00–20.00
Hvor: Oppmøte Torggata 51 ved 
Eventyrbrua/Ankerbrua

Trikk til Hausmannsg. Buss til Jacob kirke
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MEDIEVAL OSLO WALK

Looking for an adventure that could bring you away from the large crowds at 
the main tourist attractions, and show you colourful, lively neighbourhoods only 
known by locals? Stop searching! Our Medieval Oslo Walk tour is made for you!

It ś 1624 and Oslo is in ruins. Centuries of dedicated residents later, the area is 
being restored to its former glory. Step off the beaten path and back in time on 
our Medieval Oslo Walk to hear the story of East Oslo’s rebirth.

The tour lasts two hours. 

OURWAY TOURS AB
facebook.com/ourwaytours 

Når: 18.00–20.00
Hvor: Ruinparken, on the corner of Bispegt/ 
Oslogt. – located at St. Halvards Plass

Buss og trikk til  St Halvards Plass

KULTURNATT PÅ RØVERSTADEN

Avdukning av Blåskilt i samarbeid med Oslobys vel.  
Etter avdukningen vises Indie Films kortfilm om Club7 og samtale med  
tidligere Club7ere. 

18.30  Visning av Indie films Club7 film 
19.00  Samtale med tidligere Club7 profiler
19.30  Blåskilt avduking ved Jørgen Roll

RØVERSTADEN
roverstaden.no

Når: 18.30
Hvor: Munkedamsveien 15

All kommunikasjon til Nationaltheatret
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FOREDRAG – MED KVADRATUREN I FOKUS

Foredrag om Kvadraturen – fra Christian IV til moderne leiligheter

Oslos eldste kvartaler bak festningsmurene på Akershus har undergått en 
kontinuerlig utvikling i snart 400 år. Fra patrisierhus og håndverkergårder med 
husdyr i bakgården til bred industrivirksomhet på 1800-tallet, bankpalasser og 
kontorisering på 1900-tallet.
I de siste tiårene har det vært et politisk ønske å få flere boliger i Kvadraturen 
og mer liv i strøket. Oslo kommunes kjøp av Myntgata 2 fra Forsvaret inngår i 
denne politikken, og det planlegges en ny videregående skole der. 
Foredragsholder: Kunsthistoriker og generalsekretær i Oslo Byes Vel,  
Ole Rikard Høisæther.

SELSKABET FOR OSLO BYES VEL
oslobyesvel.no 

Når: 18.00–20.00
Hvor: Rådhusgata 7

Trikk 12, 13 og 19 til Dronningens gate.
Buss til Kvadraturen

KULTURNATT PÅ SPORVEISMUSEET

Sporveismuseet på Majorstuen åpner dørene 17.00 og tilbyr en aften med 
trolsk stemning i dunkel belysning i den gamle vognhallen vår. 

Kom for å se de utstilte vognene, eller bli med på omvisningene vi holder  
18.00, 20.00 og 22.00. Du kan også reise med veteranbuss til oss.  

Vi kjører fra Stortorvet 17.30, 19.30, 21.30 med retur 19.00, 21.00, 23.00. 

Museumsbutikken vår holder også åpent.

SPORVEISMUSEET
sporveismuseet.no 

Når: 17.00–23.00
Hvor: Gardeveien 15

Alle T-banelinjer. Trikk 11, 12, 19 og buss  
20, 25, 45 og 46 til Majorstuen
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KULTURNATT PÅ SMÅFLASKEMUSEET

Velkommen til verdens største småflaskemuseum!

Småflaskeprinsen røper museets hemmeligheter og høydepunkter 18.00, 20.00 
og 22.00. Vi tar dere med inn i vårt småflaskeparadis og gir dere en omvisning 
som varer i 30 minutter.

Forfriskninger kan kjøpes i The Mini Bar fra 16.00 til 01.00, og kan nytes rundt 
om i vårt flaskeparadis.

Ta deg god tid og nyt en magisk atmosfære midt i Oslo sentrum.

THE MINI BOTTLE GALLERY
minibottlegallery.com
facebook.com/theminibottlegallery

Når: 16.00–01.00
Hvor: Kirkegata 10

Buss til Kvadraturen. Trikk til Dronningens gt.

OMVISNING PÅ SKØYTEMUSEET

Velkommen til en utstilling som setter skøytesport som olympisk konkurranse-
idrett i sentrum, og som i tillegg gjenspeiler mangfoldet i skøyteløping i fortid 
og nåtid. 

Se premiesamlingene til de store skøyteheltene Oscar Mathisen,  
Ivar Ballangrud, Hjalmar Andersen, og Johann O Koss.  
Se også utstilling om Sonja Henie. I tillegg kan billedgalleriet med alle  
Oscarstatuettvinnerne fra Knut «Kuppern» Johannesen til den siste fra 2018, 
Håvard Holmefjord Lorentzen, ses. 

Museet drives på dugnad av frivillige skøytentusiaster.

STIFTELSEN SKØYTEMUSEET
skoytemuseet.no

Når: 18.00–21.00
Hvor: Middelthunsgate 26, Frogner stadion

Trikk til Middelthunsgate.
T- bane til Majorstua
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OSLO HAVN 1798

Utforsk hvordan Oslo kan ha vært på 1700-tallet med VR-briller 

Du kan blant annet oppleve Oslo havn i 1798, der historikere og 3D-grafikere 
har gått sammen for å gjenskape hvordan Bjørvikaområdet så ut for mer enn 
200 år siden. Det er også mulig å få en titt på noen av byggene i Oslo fra tidlig 
på 1300-tallet. Dette blir en tidsreise uten sidestykke!

Du kan se mer på oslohavn1798.no

TIDVIS
oslohavn1798.no 

Når: 17.00–20.00
Hvor: Rådhusgata 7

Trikk 12, 13 og 19 til Dronningens gate.
Buss til Kvadraturen

THE VELVET REVOLUTION IN PHOTOGRAPHY

Tsjekkia og Slovakia feirer sammen 30 års jubileum av 1989-fløyelrevolusjonen 
i år. Til dette formål vil det bli en felles fotoutstilling i lokalene til den tsjekkiske 
ambassaden.

TSJEKKIAS AMBASSADE I OSLO
mzv.cz/oslo 

Når: 17.00–20.00
Hvor: Fritzners Gate 14

Buss nr. 30, 31 til Frogner kirke
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SPEED-DATE MED DE DØDE

De døde vikingene som hviler i Vikingskipshuset har mye å fortelle oss.  
Bli kjent med Osebergkvinnene og Gokstadmannen. 
Da Osebergskipet ble gravd ut, lå det to vikingkvinner begravet i skipet.  
Hvem var de? Og hva vet vi om Gokstadmannen, som døde i kamp?

Bli med på en rundtur blant museets menneskelige levninger. Hvert kvarter hele 
kvelden vil våre dyktige omvisere invitere deg inn i de dødes historie mer enn 
1000 år etter at de ble begravet. 

På Vikingskipshuset kan du også se vikingtidens rikeste gravfunn.

VIKINGSKIPSHUSET
khm.uio.no 

Når: 17.00–22.00
Hvor: Huk Aveny 35, Bygdøy

Bygdøyfergen fra Rådhuskaia til Dronningen. 
Buss til Vikingskipene

OMVISNING PÅ OBSERVATORIET

Observatoriet er et av UiOs eldste bygg. Bygningen er restaurert og fremstår i 
all sin prakt, slik den var rundt 1840. 

I Observatoriet arbeidet den internasjonalt anerkjente professor Christopher 
Hansteen bl.a. med observasjoner av stjernehimmel, kartverk, tidsangivelse og 
jordmagnetisme. En utstilling i den vitenskapelige fløyen viser den viten- 
skapelige aktiviteten. 

UiO har gleden av å invitere til omvisning i Observatoriet, som ligger bak  
Nasjonalbiblioteket. Gratis billetter til alle omvisningene deles ut fra 17.30.  
Førstemann til mølla!

UNIVERSITETET I OSLO
uio.no/observatoriet 

Når: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Hvor: Observatoriegata 1

Trikk 12, 13 og buss 30, 31 til Solli plass.  
Buss 21 til Lapsetorvet
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LITTERATUR



LITTERÆRT BARSELTREFF

Deichman Bjerke inviterer til litterært barseltreff under Oslo kulturnatt.
Ta med babyen, vogna, puppen eller flaska og møt kvinner og menn i 
samme situasjon. La melka og ordene flyte på Deichman Bjerke!

DEICHMAN BJERKE
deichman.no/bjerke 

Når: 12.00–13.00
Hvor: Refstadveien 70

Buss 31. Ca. fem minutters gange  
fra busstopp Bjerke 
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MAGIKERE, FEIGINGER OG VILLE VETTER

Har du lyst til å oppleve den aller siste Oslo kulturnatt for barna på det gamle 
Hovedbiblioteket? Kom innenfor de rustne, knirkete portene for nok en spennende 
opplevelse! Vi har saumfart kriker, kroker, kryploft og dunkle kjellerrom etter 
herlige karakterer og helter fra favorittbøkene våre. Denne natta blir de levende. 
Bli med Ronja Røverdatter, Harry Potter, Brune og andre på hemmelige turer i 
magasinene, lag din egen superheltkappe, hjelp Emil å spikke tregubber, se film 
og bli lest høyt for. Kanskje du møter husspøkelset vårt på veien?

For litt større barn: Møt Lik   meg- skuespillere og forfatteren bak serien/boka  
og få med deg tidenes sommerlesfest for byens sommerlesere i 1.-7. klasse. 

DEICHMAN HOVEDBIBLIOTEKET
deichman.no 

Når: 18.00–22.00
Hvor: Arne Garborgs plass 4

Buss 37 eller T-bane til Stortinget  
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68 STEMMER 68 HJERTER

«68 Stemmer 68 Hjerter» er en kort animert serie som er fortalt på meksikansk 
urspråk for å fremme deres bruk og stolthet av å være en del av disse  
samfunnene, for å styrke sine medlemmer og gjøre dem synlige i et moderne og 
nytt medium.

Prosjektet ble opprettet av Gabriela Badillo / Hola Combo som så etter et  
moderne prosjekt som ikke faller inn i den meksikanske «klisje», men  
representerer en omfortolkning av vår kultur gjennom meksikanske illustratører, 
samt muntlig tradisjon.

MEKSIKANSKE AMBASSADE I NORGE
facebook.com/embajadamexiconoruega 

Når: 17.00–21.00
Hvor: Frøyas gate 9

Trikk 13 til Nobels gate.  
Buss 20, 30 og 31 til Olav Kyrres plass

TEGNESERIEVERKSTED I BØLER KIRKE

17.00–19.00 i bakre kapell: Serieskaper og forfatter Flu Hartberg holder 
tegneverksted for barn fra 5 år. 

Kom gjerne 17.00 for å få med deg en inspirerende innledning fra Flu. 
Etterpå kan du lage din egen tegning og henge den opp på vår utstillingsvegg.

KULTURUTVALGET BØLER KIRKE
kirken.no/boler

Når: 17.00–22.00
Hvor: Bøler kirke, General Ruges vei 51

T-bane 3 til Bøler.
Buss 76 eller 79 til Bøler
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ÅPEN MIKROFON. MED THARANIGA RAJAH

I Litteraturhusets kjeller skrur vi nok en gang på mikrofonen for dem som måtte 
ønske å lese novelleutdrag, prosadikt, dagboknotater, romanfragmenter eller 
kanskje sanglyrikk med eller uten gitar. Dette er stedet både for uetablerte 
skribenter på vei og for dem som har vært en stund på banen og vil teste noe 
nytt. 

Kvelden ledes av forfatteren Tharaniga Rajah, som i 2018 debuterte med  
romanen «Det er lenge til skumring». 

Maks tre minutter lesetid på hver og påmelding fra 20.00.

LITTERATURHUSET
litteraturhuset.no 

Når: 21.00
Hvor: Wergelandsveien 29

T-bane til Nationaltheatret.  
Trikk 11 til Welhavens gate 

BUFFY VAMPYRENES SKREKK

Kultserien Buffy the Vampire Slayer forholder seg lekent til skrekkfilmsjangeren 
og high school-komedien – med en god dose humor. 

Hvorfor elskes serien av manusforfattere? Birgitte Wegener (bl.a. Unge lovende 
og Helt perfekt) og Johan Fasting (Heimebane) ser begge på Buffys serieskaper 
Joss Whedon som et forbilde. For dramatiker og forfatter Camara Joof tilbød 
Buffy både feministiske og skeive rollefigurer, mens forfatter Tonje Tornes har 
gått til det skritt å kalle kattene sine Buffy og Spike.  

Velkommen til vampyrkveld selveste fredag den 13.

LITTERATURHUSET
litteraturhuset.no 

Når: 20.00
Hvor: Wergelandsveien 29

T-bane til Nationaltheatret. 
Trikk 11 til Welhavens gate
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LEVENDE BREV: ULYKKE(LIG)

«Du vet vel at min søte lille Thorvald har forlatt meg», slik begynner et brev om 
en av de verst tenkelige ulykkene, det å miste sitt barn. Både dødsfall, sykdom, 
økonomisk ruin, ren uflaks og smått ublide skjebner finnes beskrevet i Nasjonal-
bibliotekets brevsamling.

Under fanen «Levende brev» hentes utvalgte brev frem fra den norske  
kulturhistorien. Kari Slaatsveen loser oss gjennom kveldens nedskrevne  
ulykker, skuespillere står for opplesningene, og en musikalsk overraskelse  
setter kveldens uhellsvangre tone.

NASJONALBIBLIOTEKET
nb.no 
facebook.com/nasjonalbiblioteket

Når: 19.00–21.00
Hvor: Henrik Ibsens gate 110

Buss til Lapsetorvet. Buss eller trikk til Solli

ÅPNINGSFEST – SAGENE LITTERATURFESTIVAL

Offisiell åpning av Sagene Litteraturfestival 2019! 
Det blir opplesninger, musikk og et innblikk i Sagenes historie. 

SAGENE BOKHANDEL
facebook.com/sagenebokhandel 

Når: 19.00
Hvor: Arendalsgata 12

Buss 20, 37 og 54 til Sagene.  
1 min gange fra holdeplassen
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THE ARISTOCRATS

I det engelskspråklige komikermiljøet finnes det en vits som er så grov at den 
sjelden blir fortalt på scenen foran publikum. Komikerne forteller den til seg 
selv, backstage, når mikrofonen er av. Vitsen har gjort runden i mange tiår, 
stadig drøyere. 

The Aristocrats er dokumentaren om denne vitsen, der i alt 94 komikere  
forteller sin unike versjon, blant annet Robin Williams, Jason Alexander,  
Whoopi Goldberg, Chris Rock, Carrie Fisher og Eric Idle. 

Filmen vises med et innledningsforedrag av medieviter og humorforsker  
Kai Hanno Schwind.

CINEMATEKET
cinemateket.no 

Når: 18.00
Hvor: Dronningens gate 16

Trikk 12, 13, 15 og 19. Buss 30, 31, 32, 54,  
70, 81, 83. T-bane til Jernbanetorget
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ABLOOM

En kort filmfremvisning 12.00–14.00 i Lillebil-salen. 

Utstilling i foajén 12.00–14.00
Abloom ønsker å skape nysgjerrighet og debatt om synligheten av funksjons- 
hemmede. Vi vil ikke at barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kun skal 
representeres som et konflikttema i pressen eller som en lidende gruppe som 
trenger sympati - men at man inntar nye former for representasjon som er 
positive og vekker beundring. 
Det anbefales å besøke Cinemateket for å oppleve utstillingene direkte og 
studere disse spennende erklæringene i ulike språk på nært hold. Alle barn 
og unge som har nedsatt funksjonsevne skal bli sett, verdsatt og hørt.

ABLOOM/CINEMATEKET
facebook.com/events/599950033825671

Når: 12.00–02.00  
Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

T-bane, trikk og buss til Jernbanetorget



POM POKO

Pom Poko, Isao Takahata, Japan, 1994 

I et år hvor Oslo feires som miljøhovedstad, hva er vel mer passende enn å 
trekke frem en japansk animé-klassiker, der skogens vaskebjørner mobiliserer 
mot trusselen om å bli utslettet av griske og nådeløse byplanleggere? 

Studio Ghibli-legenden Isao Takahata skapte dette aktivisteposet på nittitallet, 
der han tok for seg den voldsomme veksten i Tokyo på 60-tallet og 
nedhoggingen av skog og natur for å få plass til flere byfolk. 
En kampfilm om forsvar av miljø, urfolks og dyrs rettigheter og bærekraft. 

Se facebook-event for mer info.

FILM FRA SØR/ARTHAUS/VEGA SCENE
filmfrasor.no

Når: 18.00
Hvor: Hausmanns gate 28

Buss 34 og 54 til Jakob kirke. 
10 min gange fra Oslo S og Stortinget
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SE OPERAEN TRYLLEFLØYTEN PÅ FILM

Filmvisning av vår egen gøyale oppsetning av Mozarts Tryllefløyten
Regi Alexander Mørk-Eidem, 2015.  

Vi kjører film fra 19.30 og det er lov til å både ta med kaffekopp eller  
vinglass inn i Formidlingssenteret.

Norsk tale og sang.

Varighet: ca 3 timer.
Maks 100 personer.

DEN NORSKE OPERA & BALLETT
operaen.no 

Når: 19.30
Hvor: Formidlingssenteret i foajeen, 
Den Norske Opera & Ballett
Kirsten Flagstads pl. 1
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FITZCARRALDO – UTEKINO PÅ FRYSJA

Kunstnerne ønsker velkommen til en unik utekinokveld på Frysja, med visning av 
den legendariske operafilmen «Fitzcarraldo» regissert av Werner Herzog (1982). 

Kom og bli med på Fitzcarraldo s̀ hasardiøse, fantastiske, magiske, vakre og 
farlige dampskipsreise, inn i det mørkeste Amazonas, akkompagnert av verdens 
skjønneste operamusikk. Operasangerinnen Gjøril Songvoll kommer også og 
synger live.

Dette blir helt sikkert en magisk aften av de sjeldne langs Oslo s̀ «Amazonas» 
Akerselva - og Frysja kunstnersenter. 
Salg av suppe. Ta med varmt tøy, pledd og egen stol.

FRYSJA KUNSTNERSENTER
frysja.no

Når: 20.00–23.00
Hvor: Frysja kunstnersenter  
Kjelsåsveien 145

Buss 25 og 54 og tog til Kjelsås stasjon

FILM «GENERATION ’89»

Dette er den ufortalte historien om Tysklands gjenforening - året da alt endret 
seg -  sett fra perspektivet til seks tenåringer fra Øst-Tyskland. 

De husker i fellesskap hva som skjedde for 30 år siden. De er mellom 14 og 18 
år når muren faller. I overgangen fra barn til voksen blir hjørnesteinene i deres 
eksistens stilt i tvil. Hjem, skole, stat, hva var sant i DDR? 

For dem, generasjonen av ‘89, er murens fall ikke et øyeblikk av glede eller sorg. 
De ser med vantro hvordan hele livet deres plutselig erklæres ugyldig.

Tysk med engelsk tekst

GOETHE-INSTITUT NORWEGEN
goethe.de/oslo 

Når: 18.00
Hvor: Maridalsveien 33P

Buss 34, 54 eller 21 til Alexander 
Kiellands plass



OMVISNING PÅ NATIONALTHEATRET

Opplev teatret fra nye perspektiver som publikum sjelden får se!

Våre erfarne omvisere tar deg med gjennom teatrets mange korridorer, bak 
scener og innom teaterverksteder. Omvisningen formidler teatrets historie som 
en del av landets historie, og om arkitekturen, kunstverkene og mye mer – en 
unik opplevelse av Nationaltheatret.

NATIONALTHEATRET
ntwa02.azurewebsites.net/ditt-besok/ 
omvisninger/kulturnatt-omvisning 

Når: 17.30–18.30
Hvor: Johanne Dybwadsplass 1

T-bane, trikk og buss til Nationaltheatret
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DE UTVALGTE – «SKUGGAR» AV JON FOSSE 

De Utvalgte er en scenekunstgruppe som stadig overrasker, og gjør bruk av  
virkemidler som gjør dem til pionerer og forskere. 

Skuggar har sitt eget univers åpent, klart, og på samme tid urovekkende og  
gåtefullt.

«Resultatet er scenisk poesi, eksistensiell undring og en nærmest meditativ  
kontemplasjon. Det blir et tankevekkende, annerledes teater, som fra et annet  
sted, gitt oss her og nå» Andreas Wiese, Dagbladet

Skuggar har 10 årsjubileum og er blitt vist i hele Europa, Colombia, Irak, Russland 
og Kina og er stadig aktuell på nye scener.

NATIONALTHEATRET
nationaltheatret.no 
deutvalgte.no 

Når: TBA
Hvor: Johanne Dybwadsplass 1

T-bane, trikk og buss til Nationaltheatret
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FILM PÅ KINO

Gratis filmvisning på Norges kinostorstue, ODEON Oslo. 
To visninger i vår Isens-sal med Dolby Atmos-lyd, 4K-bilde, lerret som strekker 
seg fra vegg til vegg og gulv til tak. iSense gir den ultimate kinoopplevelsen.  
Se Facebook for mer info.

18:00 «Askeladden - I Dovregubbens hall»  
Eventyrfilm basert på Asbjørnsen og Moes klassiske fortellinger om Askeladden.

21:00 «Once Upon a Time In Hollywood»  
Den niende spillefilmen fra regissør Quentin Tarantino, denne gangen med  
Leonardo DiCaprio, Brad Pitt og Margot Robbie i hovedrollene.

ODEON OSLO
facebook.com/odeonoslo 

Når: 18.00 og 21.00
Hvor: Vitaminveien 27

T-bane og trikk til Storo.
Buss til Nycoveien/Storo el. Kr. Aamodts gt.

FILM OM BAHÁ’Í-TROENS BEGYNNELSE

Filmvisning av The Gate – Dawn of the Baha’i Faith

Dokumentar om starten på en ny verdensreligion.
«The Gate: Dawn of the Bahá’í Faith» er en dokumentar som forteller den 
dramatiske historien til profeten Báb, hans budskap og starten på en ny æra 
hvor vi går mot enhet, modenhet og fred på jorden. 
Filmen er på engelsk uten tekst.
   

OSLO BAHÁ’Í-SAMFUNN
thegatefilm.com 

Når: 18.00 og 20.00
Hvor: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

T-bane til Nationaltheatret. 
Trikk 11 til Welhavens gate
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VANDRING I OSLOS TEATERHISTORIE

Vi oppsøker dagens og fortidens teater. 

Hva kan vi finne av spor gjennom et kaleidoskop av teaterliv i byen vår?  

Dagens institusjonsteatre er tydelige innslag i bybildet, men flere skjulte spor 
kan også finnes i gatenavn, i stående bygninger, i statuer og skulpturer, i bilder 
og malerier – i skriftlig materiale eller rett og slett i det dype folkeminnet. 

Bli med på en oppdagelsesferd for å finne ut mere om hovedstadens åpenbare 
eller mer skjulte teaterliv, som har skapt både liv og røre, latter og gråt, pasjon 
og pipekonserter. Og som ganske visst kan omtales som «Ei blot til Lyst».  

OSLO GUIDESERVICE
guideservice.no

Når: 17.00. Varighet 90 minutter
Hvor: Utenfor Chat Noir ved Justerstatuen. 
Klingenberggata 5

T-bane, trikk og buss til Nationaltheatret

ODD-MAGNUS WILLIAMSON: WHAT IS LOVE 

Komedie for oppgitte kvinner og tause menn

What is love? 
For å finne svaret på dette spørsmålet har komiker Odd-Magnus  
Williamson pløyet seg gjennom 4882 sider kjærlighetslitteratur. Dypdykket  
har ført til at han hevder å ha knekt kjærlighetskoden en gang for alle! 
I den humoristiske forestillingen What is love tar han blant annet for seg 
eks-kjærester, bilkrangling og makeup-sex.

Alle oppgitte kvinner og tause menn er herved invitert!

OSLO NYE TEATER/ 
ODD-MAGNUS WILLIAMSON
oslonye.no/what-is-love

Når: 19.00
Hvor: Oslo Nye Centralteatret, Akersgt. 38

T-bane til Stortinget
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TØYEN UTEKINO – ELLING

Tøyen Utekino viser «Elling» fra 2001 

Elling er en hjertevarm historie om to av livets gutter på usikre skritt i verden. 
Fra en skjermet tilværelse på Brøynes behandlingshjem møter vi Elling og 
Kjell-Bjarne som med ett skal klare seg alene i en trygdeleilighet på  
Majorstuen. Men for de to kompisene som sliter med angst, er ikke alt like 
enkelt. Det kan være tøft nok å forlate leiligheten. Et mareritt å gå i butikken. 
Utenkelig å nærme seg kvinner. 

Filmen er regissert av Petter Næss. 
Ta med teppe, kosepute, popcorn og en venn!

TØYEN KINO/DEICHMAN TØYEN/  
TØYEN TORG/OSLO KOMMUNE
deichman.no/bibliotekene/tøyen 

Når: 20.30–22.00
Hvor: Hagegata 22

Alle T-banelinjer til Tøyen

SCENEKUNST+

Oslo teatersenter presenterer våre unge og lovende kunstnere innen den faglig 
støtteordningen Scenekunst+
Her samles Oslos unge scenekunstnere for å utvikle sine særegne scenekunst- 
uttrykk, visninger og work-in-progress. 

Sjekk ut hva som rører seg og vokser innen det frie scenekunstfeltet!

OSLO TEATERSENTER
osloteatersenter.no 

Når: 17.00–22.00
Hvor: Hovinveien 1

T-bane til Tøyen.
Buss 60 til Ensjøveien
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DEN NYE BYEN

Fotoutstilling og samtale 

I utstillingen og boken «Den nye byen» viser fotograf Adrian Bugge  
konsekvensene av de enorme forandringene Oslo har gjennomgått de siste 
15 årene etter at sjønære arealer er tatt fra havneindustri og gitt til kontorer, 
kultur og leiligheter som del av Fjordbyplanen.

Under Oslo kulturnatt vil det bli holdt en samtale om hvordan arkitektur frem-
stilles i fotografi mellom arkitekt og førsteamanuensis Halvor Weider Ellefsen 
og forfatter Hans Petter Blad, som begge har bidratt med tekster i boken.

Utstillingen er åpen 10.00–22.00. Samtalen starter 18.00.

FOTOGRAFIENS HUS
fotografiens-hus.no

Når: 10.00–22.00
Hvor: Rådhusgata 20  

Buss til Kvadraturen. Trikk til Øvre  
Slottsgate. T-bane til Stortinget
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SPEEDDATE MED ARKITEKTEN

SpeedDate med arkitekten
18.00–20.30: Skal du rehabilitere, bygge hus, hytte eller tilbygg? 
Oslo Arkitektforening tilbyr gjennom Arkitektenes rådgivingstjeneste 
20 minutters gratis veiledning. Kølappordning

Sangen klinger
19.30–20.00: Kammerkoret KORiOSLO fyller rommene med vakker klang fra 
inn- og utland

Omvisninger
18.00, 18.30, 19.00. 20.00: 20 minutters omvisninger i Boligideer.  

NASJONALMUSEET – ARKITEKTUR
nasjonalmuseet.no

Når: 18.00–21.00
Hvor: Bankplassen 3

Trikk til Øvre slottsgate. Buss til Kvadraturen.
T-bane til Stortinget



OSLO BYS ARKITEKTURPRIS

Åpning av utendørs utstilling for Oslo bys arkitekturpris.

Utstillingen viser de nominerte kandidatene som konkurrerer om å vinne Oslo 
bys arkitekturpris 2019. Kandidatene til prisen presenteres med plakater og 
modeller. Kom til utstillingsåpningen og få med deg avsløringen av årets tre 
finalister. 

Hodene bak utstillingen og utstillingskonseptet «ombruk» er Kulturbyrået Mesén 
i samarbeid med Line Solgaard arkitekter og kunstner Sebastian Sanders, med  
Oslo kommune som oppdragsgiver.

OSLO KOMMUNE
oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/
utmerkelser-og-priser/oslo-bys-arkitektur-
pris/#gref

Når: Utstillingsåpning 16.00 
Utendørs døgnåpen utstilling
Hvor: Fridtjof Nansens plass

81

MUSEUMSPLASSEN ÅPNER FOR PUBLIKUM

18.00: Åpning ved direktør Karin Hindsbo, Nasjonalmuseet og direktør  
Harald Nikolaisen, Statsbygg
18.30: Ande Somby innvier plassen med sin joik spesielt tilegnet eika på tunet,  
i samspill med klokkenisten i Oslo rådhus som spiller fra tårnet
18.45: Servering av kaffe og bløtkake
19.00–21.00: Landskapsarkitekt Karin Bergo svarer på spørsmål om det nye 
Nasjonalmuseets uterom og de grønne vekstene
19.00–21.00: Lær akttegning i «grønne omgivelser» til levende modell i  
Mellomstasjonen. Profesjonell veiledning. Begrenset plass

NASJONALMUSEET I SAMARBEID 
MED STATSBYGG 
nasjonalmuseet.no

Når: 18.00–21.00
Hvor: Det nye Nasjonalmuseet 
Museumplassen, Brynjulf Bulls plass 2

Kollektivt til Aker Brygge og Nationaltheatret
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TÅRNKLATRING TIL RÅDHUSETS KLOKKETÅRN

Du kan delta på den populære tårnklatringen, der 326 trappetrinn bringer deg 
til topps i østre tårn. Premien er en unik titt på Skandinavias største klokke- 
spill, samt en anledning til å nyte en storslått utsikt over hele Oslo. 

Vi følger besøkende gruppevis, og en tur tar ca. 30 minutter

OSLO RÅDHUS
oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/
radhuset

Når: 17.00–22.00
Hvor: Rådhusplassen 1

T-bane, trikk og buss til Nationaltheateret 
eller Rådhusplassen

SE KUNSTEN I SJØFARTSBYGNINGEN

Kunst- og arkitekturomvisning i sjøfartsbygningen

Benytt anledningen til å se et av Oslos best bevarte art deco interiør, og få et 
blikk inn i den norske rederinæringens stolte historie. Sjøfartsbygningen ble 
tegnet av arkitekt J.O Hjort i 1913, og interiøret er et resultat av kunstnerisk  
samarbeid mellom arkitekt Arnstein Arneberg og Norges fremste art deco 
maler Thorvald Hellesen.

Advokat og Major Eivind Eckbo tok initiativ til Sjøfartsbygningen. Målet var å 
samle norske rederier for å skape vekst i sjøfartsnæringen. Bygningen var sin 
tids største og mest avanserte, og eies fremdeles av Eckbos Legat.
   

SJØFARTSBYGNINGEN/ECKBOS LEGAT
sjofartsbygningen.no 

Når: 18.00, 19.00 og 20.00
Hvor: Kongens gate 6

Trikk til  Dronningens gate. 
Buss til Kvadraturen



OPPLEV STORTINGET

Ta med store og små og besøk Stortinget under Oslo kulturnatt. 
Vi byr på et variert program med blant annet legobygging, fargelegging,  
miniforedrag, utstillinger og quiz. 

Opplev den politiske og historiske atmosfæren i stortingsbygningen ved å 
vandre rundt på egen hånd, og lurer du på noe må du gjerne slå av en prat med 
våre omvisere. Se www.stortinget.no for detaljert program. 

Vi gjør oppmerksom på at alle besøkende må gjennom sikkerhetskontroll.

STORTINGET
stortinget.no

Når: 18.00–22.30
Hvor: Karl Johansgate 22

T-bane til Stortinget
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EN GULLSMEDS UNIVERS

Et dypykk inn i en gullsmeds hverdag! 

•  omvisning på verkstedet
• besøk i vårt smykkegalleri
•  norsk design - norsk håndverk - moderne og tradisjonelt
• unikt konsept med norske smykkedesignere fra hele Norge
• smykkestener fra hele verden
• en økt forståelse av gullsmedyrket og smykkedesignerens arbeidsprosess

Har du spørsmål ta kontakt med Elisabeth på 90552187.

SUGAR SHOP SMYKKESTUDIO
facebook.com/sugarshopsmykkestudio 

Når: 18.00-21.00
Hvor: Briskebyveien 30

Trikk 19 til Briskeby. Stopper rett utenfor
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UTFORSK 
– DET LITT UKJENTE FOR MANGE
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EN KVELD I MEDITASJONSHUSET

18.00-19.15:  Yoga
18.00-18.30: «Den mediterende hjerne: Hva skjer i hjernen når du mediterer,  
 og hvordan kan det hjelpe deg?» med Svend Davanger
18.45-19.15:  «Det er du som skaper forandring: Resultatene av ulike måter å  
 meditere på» med Halvor Eifring
19.30-20.00:  «Yoga i hverdagen» med Johanne Rafn
20.15-20.45:  Vegetarisk servering
20.45-21.45:  Impulsdans - fridans åpent for alle
Hele kvelden:  Kom innom på en kopp te og få informasjon om Acem-meditasjon

ACEM
acem.no
facebook.com/acem.meditasjon

Når: 18.00–22.00
Hvor: Sporveisgata 37

Trikk 19 til Rosenborg. T-bane til Majorstuen

NORDENS STØRSTE MOSKÉ

Nordens største moské, Baitun Nasr, ligger på Furuset i Oslo.  

Ingen som kjører på E-6 til/fra Gardermoen kan unngå å se den.  
Moskeen er alltid åpen for besøkende, men i anledning Oslo kulturnatt 2019 har 
vi et særskilt program i aktivitetshallen i moskeen:
Utstilling av frimerker med muslimsk kultur som motiv og bøker om moskeer og 
islamsk kunst.

18.00 og 19.00: Foredrag om berømte moskeer
Kontinuerlig omvisning i moskeen.

AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT NORGE
furusetmoske.no

Når: 10.00–22.00
Hvor: Søren Bulls vei 1 

T-bane 2 til Furuset.
Buss 25, 65, 79, 401 til Furuset
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KULVERTSAFARI – UNDER OSLO S I TREBÅT

Opplev byen fra innsiden!

Bli med under Oslo S i trebåt til sang fra det islandske mannskoret Ískórinn. 
Kulverten går under togsporene på Oslo S. Det er mørkt, og det rumler fra tog 
og byens indre. Vi skal gjøre vårt beste for at alle som ønsker det kommer på 
tur. Det er bare å møte opp, men man må være forberedt på litt kø.  
Vi kan by på tepper, kaffe og korkonsert mens man venter på båttur.

Det tas forbehold om forholdene i elva. Strømmen kan være sterk på høsten.

Konsert blir det uansett!

AKERSELVA TREBÅTFORENING
Akerselvatrebaatforening.org 

Når: 20.00–23.00
Hvor: Vaterland bru

T-bane til Grønland

QUIZ MED AMNESTY

Vis hva du kan og lær noe nytt, samtidig som du hygger deg! 

Kjenner du dine og andres rettigheter godt? Vet du for eksempel hvor mange 
artikler verdenserklæringen om menneskerettigheter består av? Når den ble 
vedtatt? Kan du kanskje også litt om politikk, historie, fun facts og musikk? 
Enten svaret er ja, nei eller kanskje - kom på quiz med Amnesty! 

AMNESTY INTERNATIONAL  
NORGE REGION ØST
facebook.com/amnestyost

Når: 19.00–21.00
Hvor: Dattera til Hagen, Grønland 10

Buss 37 eller T-bane til Grønland
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STEINER OG VIRKSOMHETENE HAN IMPULSERTE

Kanskje lurer du på hva antroposofi er, hvem Rudolf Steiner var og hva han har 
med Steinerskolen og biodynamisk landbruk å gjøre?  

Vi vil gi en lynintroduksjon, fortelle om utdannelsestilbud i Norge og ellers i 
verden og vise rundt i dette spesielle huset i Homansbyen som ble bygget av 
brødrene Homan.

ANTROPOSOFISK SELSKAP
antroposofi.no

Når: 19.00–21.00 
Hvor: Oscars gate 10

Trikk 11 eller buss 21 til Homansbyen.
Trikk 17, 18 til Dalsbergstien

ATEISTISK KULTURNATT

Vi er heldige som ustraffet kan kritisere religion på åpen gate.  

Vi vil snakke om den utrolige ateismen, og om hvor skadelige religionene kan 
være for små barn, for undertrykte grupper, for alle som vokser opp i fanatiske 
sekter og religioner.  

Du kan kjøpe den nydelige barneboka «Lungefisken Darwin» som forteller selve 
livets historie. Og du kan selv blande deg inn i debatten for åpen mikrofon.  Kan-
skje du trenger «avdøpning» også?

ATEISTENE OG ANDRE SEKULÆRE GRUPPER
ateistene.no 
facebook.com/norwegianatheists

Når: 17.00–21.00
Hvor: Egertorget

T-bane til Stortinget
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CONTEMPORARY POLISH CULTURE FESTIVAL

BLÅ
blaaoslo.no

Når: 20.00
Hvor: Brenneriveien 9c

Buss til Møllerveien

We Do er en festival som presenterer og feirer polsk kultur. 

Festivalen går over fem dager på flere forskjellige steder i Oslo og inneholder 
dokumentarfilmer, musikk, kunst, mat og design. Denne kvelden er det musikk 
som står i fokus på Blå der vi får presentert noe av de mest interessante polske 
artister og DJ-er om dagen.

FJORDSIGHTSEEING

Bli med ombord vår flotte seilskute S/S Helena.

S/S Helena seiler deg fra Rådhusbryggen til Salt (Revierbryggen) ved Operaen 
eller andre veien.   

Fra Rådhuset:19:00, 20.00, 21.00, 22.00
Fra Operaen: 19.30, 20.30, 21.30, 22.30

Våre båter går i faste ruter med sightseeing cruise som varer 1,5 time, 2 timer 
og 3 timer. Ombord vil dere få en liten smakebit av turene våre.

BÅTSERVICE SIGHTSEEING AS
nyc.no

Når: 19.00–23.00  
Hvor: Rådhusbrygge 3 og Opera Langkaia

T-bane, buss og trikk til Nationaltheatret.
Trikk til Tinghuset
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1000 ÅRS BRANNHISTORIE

Kom og besøk Grønland brannstasjon og se den gamle bygningen.
Den gamle brannstasjonen ble tatt i bruk for over 150 år siden og har blitt 
ombygget flere ganger.

Få innblikk i 1000 års brannhistorie og hvordan branner har påvirket og 
forandret Oslo. Guidet tur hver halvtime, maks 12 personer pr tur. 
Første tur kl 17.30 siste tur 21.00. Gratis tidsnummererte biletter kan hentes 
på Brannmuseet på Grønlandbrannstasjon, Grønlandsleiert 32. onsdag 
12. september mellom 11.00 og 14.00, eller ved hovedingangen til 
domkirken fredag 14. september fra 17.15 (Førstemann til mølla). 

BRANNMUSEET I OSLO
brannmuseet.no

Når: 17.00–20.00
Hvor: Grønland Brannstasjon
Grønlandsleiret 32

T-bane til Grønland

GUIDET TUR I TÅRNVEKTERROMMET

Bli med opp i tårnvekterrommet og gå de 198 trinnene opp til utkikksrommet 
i toppen av domkirketårnet. Rommet ble brukt for å se etter røyk og brann i 
gamle dager. 

Guidet tur hver halvtime, maks 12 personer pr tur. 
Første tur kl 17.30 siste tur kl 21.00. 
Gratis tidsnummererte billetter kan hentes på Brannmuseet på 
Grønlandbrannstasjon, Grønlandsleiert 32. onsdag 11. september mellom 
11.00 og 14.00. Eller ved hovedingangen til domkirken fredag 
13. september fra 17.15. (Førstemann til mølla).

BRANNMUSEET I OSLO 
TÅRNVEKTERROMMET
brannmuseet.no

Når: 17.30–21.00 
Hvor: Hovedinngangen til domkirken 

All offentlig transport til Stortorget
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KULTURNATT I VITENSENTERET

Visste du at i tiden det tok deg å lese denne setningen, så har kroppen din 
produsert 85 millioner nye celler? 

Kom og utforsk menneskekroppens fascinerende mysterier. I Kreftforeningens 
Vitensenter kan du forstå hvordan kreft oppstår, kan forebygges og behandles. 
Du kan prøve våre splitter nye interaktive installasjon som lar deg reparere 
DNA-tråder, teste dine ferdigheter som en kikkhullskirurg eller fordype deg i 
spillet «The Guardians of the Cells» hvor du hjelper immunforsvaret til å drepe 
kreftceller.

KREFTFORENINGEN
kreftforeningen.no/vitensenteret
 
Når: 17.00–21.00
Hvor: Kongens gate 6 
I krysset Kongens gate/Rådhusgaten

Trikk til Øvre Slottsgtate

BØLER KULTURKVELD MOT NATT

17.00-19.00: Tegneserieverksted 
18.00: Åpning av Bøler kulturkveld mot natt
18.15: Åpen mikrofon der barn og unge kan opptre på scene
19.00: Korkonsert med Bøler skolekor
19.45: «Ungscene» der unge talenter viser seg frem
21.00:  Drama fra scene med ungdom fra ØBUT-videre
21.35: Konsert med ungdomsgruppa «Monkibissniss» 
22.15-23.00: Stemningsfull konsert

Flott mulighet til å oppleve små og større på scene i forskjellige uttrykk. 
Kafé og overraskelser.

KULTURUTVALGET BØLER KIRKE
kirken.no/boler

Når: 17.00–23.00
Hvor: Bøler kirke, General Ruges vei 51  

T-bane 3 til Bøler.
Buss 76 eller 79 til Bøler
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AKERSELVA PADLETUR

Bli med på padletur og opplev Oslo fra et helt unikt perspektiv!

Akerselva renner gjennom hjertet av Oslo og ut i Oslofjorden. På veien padler vi 
gjennom et frodig og grønt miljø, samtidig som vi er omringet av både gamle og 
nye bygninger. På Grønland padler vi gjennom en 500 meter lang tunnel, under 
Oslo S - dette er veldig spennende! Guiden har hodelykt og leder alle trygt  
gjennom tunnelen. I andre enden av tunnelen kommer vi ut mot Oslofjorden, 
med alle de nymoderne byggene rundt oss.

Turene varer 1,5 timer

MAD GOATS PADDLING
madgoats.no
facebook.com/madgoats 

Når: Turer 12.00, 14.00
Hvor: Nordre Gate 2

Buss til Møllerveien. Trikk til Schous Plass

OSLO KULTURNATT PÅ ULLERN

Lilleaker Folkets Hus er åpent fra 17.00 til 23.00 for bydelens og byens  
befolkning, med gratis inngang. 

De første to timene er spesielt for barn: Bjørg Grete danser med de minste, 
og elever på Oslo kulturskole spiller og synger. Deretter blir det oppvisning og 
instruksjon i skotsk folkedans med OSCDG, før unge artister fra The Brix gir oss 
en konsert med egenproduserte låter. Kvelden avsluttes med jazz og lyrikk ved 
Jannik Bonnevie og Roy Hellvin.

Det blir salg av mat i storsalen, fotoutstilling ved Rodney Lobo og åpent atelier i 
Arbeidertunet med Wenche K. Eckhoff og Kari Underthun

LILLEAKER SAMVIRKENDE 
ARBEIDERFORENINGER/ULLERN AP-LAG

Når: 17.00–23.00
Hvor: Lilleaker Folkets Hus, Ørakerveien 30

Buss 32 og 23 til Lilleaker.
Trikk 13 til Lilleaker
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NORDISK NATURNATT

Bli med inn i skogen til en kveld hvor nordisk natur og kultur står i fokus. 

Vi byr på svenske viser av Cornelis Vreeswijk, fortelling av danske folkeeventyr 
og oppdagelsesferd gjennom to skjulte perler av nordiske kunstsamlinger.  
Som publikum kan dere røre dere fritt mellom programpunkter ute og inne og ta 
turen mellom de to husene på myk skogssti. 

En samproduksjon mellom norsk-svenske nasjonalgaven Voksenåsen og 
dansk-norske Fondet for dansk-norsk samarbeid.

Kom og møt Norden på Oslos tak!

NASJONALGAVEN VOKSENÅSEN OG 
FONDET FOR DANSK-NORSK SAMARBEID
voksenaasen.no/nordisk-naturnatt

Når: 18.00–21.00
Hvor: Ullveien 4

T-bane 1 mot Frognerseteren til Voksenkollen

SALONGJAZZ OG SUPPE I VILLA STENERSEN

Fra slutten av 1930-årene var huset et sydende møtested for kunstnere, 
forfattere og skribenter i kretsen til Rolf E. Stenersen. 

Kom og nyt kvelden i helt spesielle omgivelser!

19.00: God kveld, villaen åpnes
20.00: Tradisjonen tro blir det servert suppe så langt det rekker.
21.00: Jazzkonsert med Eva Storrusten (vokal) og Johann Sigurd Ruud (piano).  
 Det blir nordisk jazz og nytolkninger av kjente jazzperler. 
22.00: God natt, villaen låses

NASJONALMUSEET
nasjonalmuseet.no

Når: 19.00–22.00
Hvor: Villa Stenersen, Tuengen allé 10C

T-bane 2 og 3 til Borgen eller linje 1 til  
Vinderen. Ca 10 minutters gange
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MEDITATIONS FOR MODERN LIFE

Bli med på en kveld med meditasjon, avslappning og refleksjon.

Opplev de mange fordelene ved meditasjon med en av våre halvtimes- 
meditasjoner i løpet av ettermiddagen og kvelden.
Kom på foredrag med vår hovedlærer, Gen Kelsang Dragpa, og lær hvordan du 
kan integrere meditasjon i din travle hverdag.

16.00, 17.00, 19.30: Halvtimes veiledet meditasjon.
18.00: Foredrag – Hvordan integrere meditasjon i din travle hverdag.

Arrangementet er på engelsk.

NORDISK KADAMPA MEDITASJONSSENTER
meditasjonioslo.no/product/kulturnatt

Når: 16.00–20.00
Hvor: Majorstuveien 26

T-bane og trikk til Majorstuen. 
5 minutters gange

TAIJIQUAN FOR ALLE

Norsk Taiji Senter er Norges eldste Taiji-skole og feirer i år 36 år.

Velkommen til åpningen av vår årlige Art of Peace-utstilling 18.00 med musikk 
fra She Gong. Vi inviterer deg til å øve Taiji og Qigong med oss hele kvelden og 
se inspirasjonsdemonstrasjoner av Taiji Form, Taiji Sword Form, Taiji Fan Form.
Det vil også være et visuelt fotografisk show fra vår tur til Kina «In search of the 
Dao» sammen med «True to Life», en film av William Jobling om NTS i Kina.

Popp inn og bli med oss for litt deilig kinesisk te og smak et snev av Kina i  
Kvadraturen.

Se taiji.no. for oppdatert program.

NORSK TAIJI SENTER
taiji.no 

Når: 18.00–23.00
Hvor: Kirkegata 1-3

Trikk til  Dronningens gate. 
Buss til Kvadraturen
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OPEN DRAG STAGE GOES RECYCLED

Ta med en venn eller ti, og kom på dragshow! 

Open Drag Stage er et dragshow der både nye og erfarne lokale dragartister 
deler scene. Som publikummer får man servert en variert blanding av  
underholdning og uttrykk, og konseptet har blitt veldig populært på kort tid. 

Til Oslo kulturnatt har dragartistene fått den kreative utfordringen å lage 
kostymer fra gjenbruksmaterialer til sine numre. Dragartister kjøper eller lager 
ofte kostymer med helt nye materialer, noe som fort blir dyrt og lite 
miljøvennlig.

Showet varer ca. 40 minutter. Alle må forlate lokalet etter 21.00-forestillingen. 
Aldersgrense: 20 år.

OPEN DRAG STAGE/ELSKER
facebook.com/opendragstage

Når: 21.00 og 22.15. Varighet ca 40 min.  
Hvor: 2. etg på Elsker, Kristian IVs gate 9

T-bane, trikk og buss til Nationaltheatret.
Trikk til Tinghuset

CONTEMPORARY CONSTIPATION

Contemporary Constipation er en tematisert utstilling med billedkunst I form 
av oljemaleri, tekstilarbeid, tresnitt, digitale kollasjer, og en pop-up fra 
kunstkollektivet Aspic Glaze. 
Utstillingen viser aspekter og tolkninger av den moderne tilværelsen. 
Med bruk av satire, sårbarhet, et variert uttrykk og en humoristisk tilnærming 
til temaet, byr utstillingen på en unik opplevelse på et av Oslos rimeligste 
vannhull, Mastermind.

OLIVER CROWTHER/MASTERMIND PUB
instagram.com/glazedaspic

Når: 14.00–03.30 
Hvor: Mastermind/Schweigaards gate 17

Trikk 18,19 eller buss 37,60,70 til  
Bussterminalen Grønland
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OPPLYSTE VEGGER

OsloBIENNALEN første utgave 2019-2024 inviterer deg til Opplyste vegger -  
et særegent, fargerikt lappeteppe basert på livshistorier fra Oslo, produsert  
spesielt for Oslo kulturnatt av de brasilianske kunstnerne Mônica Nador og 
Bruno Oliveira. Kunstprosjektet vises utenfor hovedkvarteret til OsloBIENNALEN  
i Myntgata 2 for en kveld. Opplyste vegger er del av En annen grammatikk for 
Oslo – hvor kunstnerduoen samler historier fortalt av enkeltpersoner i Oslo som 
oversettes til tekster og motiver stensilert på tekstil og papir. Biennalens  
kuratorer Eva González-Sancho Bodero og Per Gunnar Eeg-Tverbakk gir en  
presentasjon av prosjektet 20.00, hvor de også forteller om OsloBIENNALENs 
andre aktiviteter. 

OSLOBIENNALEN
oslobiennalen.no

Opplyste vegger 20.00–06.00 
Presentasjon:  20.00
Hvor: Myntgata 2

KULTURNATT I OSLO DOMKIRKE

Oslo domkirke er kirken i hjertet av Oslo. Hver fredag holder domkirken  
nattåpent fra 16.00 til 06.00, et fredelig tilholdssted for alle som ønsker et 
sted å hvile, å tenke, å be eller å tenne et lys.

På Oslo kulturnatt som på alle andre fredager starter nattåpen kirke med  
Fredagsmessen 17.00. 

Denne fredagen vil det også bli holdt tre konserter, av korene som har  
tilknytning til domkirken - se separate arrangementer.

OSLO DOMKIRKE
oslodomkirke.no

Når: 16.00–06.00
Hvor: Oslo domkirke, Stortorvet 1

T-bane, trikk og buss til Jernbanetorget  
og Stortorvet
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TANJA SCHLANDER

Vill jazz og Tarot-lesninger fra en radikalisert Pippi Langstrømpe

I sin lydkunst- og performancepraksis fremstiller den danske kunstneren  
Tanja Schlander seg ofte som heltinnen Pippi Langstrømpe. Hun bruker også 
elementer fra soneterapi, astrologi og tarot i arbeidene sine. Denne sekven-
sen med tre performancer presentert av Oslo Kunstforening og Ultima vises i 
forbindelse med Rona Yefmans utstilling The Strongest Girl in the World.

Med Tanja Schlander (vokal og performance), Julia Morgan (fiolin), Erik Kimestad 
Pedersen  (trompet), Ole Mofjell (trommer), Andreas Røysum (klarinett) og  
Admir Korjenic (klangregissør)

OSLO KUNSTFORENING/ULTIMA
oslokunstforening.no/rona-yefman

Når: 17.00–21.00. Konsert 18.00–19.00
Hvor: Rådhusgata 19

T-bane til Stortinget. Trikk til Øvre  
Slottsgate. Buss til Kvadraturen

OPP MED HENDENE!

Nysgjerrig på levende tegnspråk? 

Tegnspråk er et visuelt og vakkert språk. 
Kom og få lynkurs i tegnspråk hos oss.

OSLO DØVEFORENING
odf.no

Når: 17.00–21.00
Hvor: Fagerborggata 12

T-bane til Majorstuen. Trikk til Bislett eller 
Bogstadveien. Buss til Marienlyst
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VR, 3D-PRINTING OG VÅR BYMODELL

Kom og test VR/AR-briller, og opplev byen fra et nytt perspektiv! 

3D-printeren printer ut gaver til de minste, og i den interaktive sandkassen kan 
du leke og forme landskapet akkurat slik du vil. Det blir foredrag og utstillinger 
også, med et særlig fokus på Oslo som Miljøhovedstad. 

I tillegg kan du kikke på vår 35 m² store bymodell, en av de største i Norden. 
Bymodellen er 3D-printet og den har ni prosjektorer som viser ulike tematiske 
kart på seg. Nytt tema i år er Bilfritt byliv.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
facebook.com/planogbygningsetaten

Når: 18.00–23.00
Hvor: Plan- og bygningsetaten, Vahls gate 1

T-bane til Grønland. Trikk 17 til Heimdalsgt. 
eller buss 30, 31-til Hausmanns bru

BYENS LØSE FUGLER

Diskusjon: «Heroinister og kontorister»
Hvorfor blir noen narkomane i verdens rikeste land? Hvorfor ligger Norge 
på overdosetoppen i Europa? Hvorfor klarer vi ikke å behandle narkomane 
som mennesker? Hvordan bør morgendagens narkotikapolitikk se ut?

Diskusjon: «Trygge Oslo, Stygge Oslo»
Hvem bestemmer hva som skal bygges og hvor det skal satses? Er byen til 
for utbyggerne eller innbyggerne? Hvem skal eie byen?

Underholdningsinslag: TBA

PRINDSEN HAGE
prindsenhage.no

Når: 12.00–00.00
Hvor: Storgata 36

Trikk 11, 12, 13 og Buss 30, 31, 54. T-bane  
til jernbanetorget med 5 min gangavstand.
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SAMISK TRADISJONELT KUNSTHÅNDVERK

Velkommen til åpent Samisk Hus der Oslo Sámiid Duodji holder duodji/samisk 
kunsthåndverks marked, kurs og kafé fr 16.00–21.00.

Samisk Hus er den samiske kulturelle og språklige arena i Oslo. 
Vi holder publikumsrettede seminarer og kulturarrangementer. 

SAMISK HUS MED OSLO SÁMIID DUODJI
samiskhus.no  
facebook.com/samiskhusoslo 
 
Når: 16.00–21.00
Hvor: Dronningensgate 8 b

Trikk til  Dronningens gate 

ÅPENT HUS – LIVSKUNST

Vi åpner dørene for en herlig kulturaften 

Det blir foredrag, workshops, konserter og kunstinstallasjon. 
Begi deg ut på en eventyrlig kveld. 
Nyt mat og snacks i vår koselige økologiske kafé. Ha inspirerende samtaler om 
livskunst og opplev utstillingen av kunst laget av studentene. Det blir servering 
av enkel vegetarisk mat og snacks til en billig penge. Ta en pause i kaféen og 
bli inspirert av de mange spennende begivenhetene i løpet av kvelden. Kaféen 
stenger klokken 23.00. Det tilbys også vegetarisk og vegansk mat.’

Se nettsiden for programmet eller facebook arrangementet: Åpent Hus–Livskunst.

STEINERHØYSKOLEN
steinerhoyskolen.no

Når: 18.00–00.00
Hvor: Professor Dahls gate 30 

Trikk til Briskeby eller Bogstadveien.
T-bane til Majorstuen. Buss til Riddervolds pl.
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FILOSOFI SOM LIVSKUNST

Foredrag og samtale med Professor Henrik Holm.

Helt fra antikkens dager har filosofi under skiftende omstendigheter blitt sett 
på som «a way of life» og som livskunst (ars vivendi). I dag finnes det en rekke 
forsøk på å gjenoppta en slik forståelse av filosofi etter at moderne filosofi i de 
siste århundrene har satt dype spørsmålstegn ved forholdet mellom filosofisk 
teori og praksis. Hva må til for å kunne snakke om filosofi som livskunst i dag?

STEINERHØYSKOLEN
steinerhoyskolen.no

Når: 19.00–19.30
Hvor: Professor Dahls gate 30 

Trikk til Briskeby eller Bogstadveien.
T-bane til Majorstuen. Buss til Riddervolds pl.

PEDAGOGIKK SOM LIVSKUNST

«Hvert menneske er en kunstner» sa avantgardekunstneren Joseph Beuys. 
Når læreren oppdager dette hos seg selv og i elevene kan undervisningen bli 
til livskunst. Og samfunnet trenger lærere som er livskunstnere. Det trenger 
lærere som vet at det de gjør som undervisningskunstnere skaper engasjement 
hos elevene, et engasjement som senere kan bli kulturell utviklingskraft og 
samfunnsfornyelse.

STEINERHØYSKOLEN
steinerhoyskolen.no

Når: 18.00–18.30
Hvor: Professor Dahls gate 30 

Trikk til Briskeby eller Bogstadveien.
T-bane til Majorstuen. Buss til Riddervolds pl.
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KULTURNATT PÅ SEXOLOGISKOLEN

Syv spennende foredrag og info om skolens utdannelser

18.15:  Susanne Eidem – Singelliv og datingkultur 
19.00:  Tone Roaldsøy Haldorsen – Seksualundervisning
20.00:  Margrethe S. Klippenberg – Et innblikk i lyst. Om glede, fryd og nytelse
21.00:  Overraskelse – Vi overrasker med et flott foredrag
22.00:  Iselin Guttormsen – Pornografiens påvirkningskraft 
23.00:  Yazmin Fox Eisen – Kort introduksjon om skolens utdannelser 
23.30:  Filmen Tantra – veien til et bedre sexliv v/ Yazmin Fox Eisen

!

SEXOLOGISKOLEN
sexologiskolen.no

Når: 18.00–01.00 
Hvor: Rosenkrantz gate 7, 2 etg.

T-bane, buss og trikk til Nationaltheatret

JEG LURER PÅ...

Som eneste barnehage i Oslo er vi med på Oslo kulturnatt! 

Støperiet barnehage holder åpent etter stengetid og inviterer små og store inn 
til kulturutveksling. I år ønsker vi å invitere inn til estetiske undringsprosseser 
hvor barns medvirkning vil stå i fokus. Barna vil kunne undre seg blant annet 
igjennom uttrykksformer som musikk, drama og forming. De ulike arrangemen-
tene vil foregå på ulike steder i barnehagen som på gymrommet, biblioteket, 
vannrommet, atelieret og et innendørs tre med hytte i.  
Kom så kan vi undre oss sammen.

STØPERIET BARNEHAGE
facebook.com/events/2340303322906633

Når: 17.15–19.00
Hvor: Hasleveien 3 

T-bane 5, 17. Trikken og 31 bussen til  
Carl Berners plass
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RETT & SLETT BLÆSTA

Vi ønsker deg velkommen til et forrykende show på Uhørt. 

Liker du smågodt? Fordi det har litt av alt, ikke sant?
Improvisasjon skuespillere og komikere deler scene denne kvelden, så du kan 
lene deg tilbake og bli dobbelt så underholdt!
Sebastian Tjørstad og Nils Erik Flatø leder oss gjennom kvelden.
Stand-up gjengen er:
Jonis Josef, Marlene Nøvik Stavrum, Magan Gallery, Martin Lepperød.

Dette showet er kun satt opp for denne kvelden, og kanskje din eneste mulighet.

UHØRT
uhortistroget.no 
facebook.com/uhortistroget

Når: 20.00–22.45
Hvor: Torggata 11

T-bane, trikk og buss til Oslo S

FRILUFTSLIV MIDT I URBANE OSLO! 

Velkommen til gratis dropin på Måken og Skarven. 

Måken, vår originale badstue, ble i sin tid bygget av noen bade og badstu- 
entusiaster, av drivved funnet i Bjørvika. Skarven er arkitekttegnet og har stupe-
brett. Badstuenen holder mellom 80-90 C°, blir det for varmt er det fult mulig å 
avkjøle seg i en noe kaldere fjord. Vi har skifterom og ferskvannsdusj(kald).  
Husk på håndkle og badetøy. 

Velkommen til en varm start på kulturnatta! 

SØRENGAS BADSTUE- OG 
HELÅRSBADEANSTALT
sbha.no

Når: 17.00–19.00
Hvor: Operastranda

T-bane, trikk og buss til Jernbanetorget
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 ELECTRONIC VOICE PHENOMENA – PERFORMANCE

Ultima 2019 

Med spesiell opptaksteknologi prøver Carl Michael von Hausswolff og  
musikeren Michael Esposito å fange stemmer fra viktige historiske steder.  
I vår besøkte duoen Vigeland-museet for å gjøre feltopptak i huset der Gustav 
Vigeland opprinnelig levde og jobbet. 

I denne performance-forelesningen laget spesielt for Ultima og  
Vigelands 150-årsjubileum, presenterer de funnene og forsøkene på å finne 
lyder fra fortidens ånder og spøkelser på museet.  
Hvem vet – kanskje Gustav Vigeland dukker opp i egen person?

ULTIMAFESTIVALEN
ultima.no 
facebook.com/ultimaoslo

Når: 20.00 og 23.00
Hvor: Vigeland-museet, Nobels gate 32

T-bane, trikk og buss til Vigelandsparken

CHRISTINA KUBISCH: ELECTRICAL WALKS OSLO

Ultima 2019 

En selvguidet bytur på jakt etter Oslos signaturlyd: Christina Kubischs 
pågående lydvandrings-prosjekt er i Oslo på Ultima for første gang.  

Iført spesiallagde hodetelefoner konstruert for å avdekke byens hemmelige 
magnetiske felter, inviteres publikum til å ta en spesiell tur designet av Kubisch i 
Oslos gater, som følger et kart over byens elektromagnetiske punkter via lysrør, 
wi-fi, overvåkningskamera, mobiltelefoner, trikkekabler, minibanker og neonskilt. 

Hodetelefoner og kart hentes og returneres på Sentralen. Turen tar ca. en time.

ULTIMAFESTIVALEN
ultima.no 
facebook.com/ultimaoslo

Når: 14.00–19.00
Hvor: Sentralen, Øvre Slottsgt. 3

T-bane, trikk og buss til Stortinget
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ÅPEN KVELD PÅ VR GAMES ZONE

Kom innom Norges første og eneste VR-senter – VR Games Zone. 

Få gratis omvisning i lokalene, og bli med i trekningen av demo-opplevelser.  
Ønsker du å oppleve VR på ordentlig, kan du også kjøpe billetter til våre  
eksklusive VR-lagspill.

VR Games Zone tilbyr siste generasjon VR, og spill du ikke får prøvd andre  
steder. Våre fasiliteter er godt egnet for event for opptil 42 personer.  
Vi har loungeområde med PS4, møterom og catering.

Vi holder omvisninger17.00–20.00, og tar imot forhåndsbookinger for spill 
10.00–22.00.  Les mer og book på vrgames.no.

VR GAMES ZONE
vrgames.no
facebook.com/vrgamesoslo

Når: 17.00–20.00 
Hvor: Storgata 19

T-bane, trikk og buss til Jernbanetorget

ÅPENT HUS HOS ODD FELLOW I OSLO

Et lukket samfunn åpner dørene! 

Bli kjent med Odd Fellow, besøk oss på Oslo kulturnatt og få et innblikk i hva en 
Odd Fellow Loge er, hva vi jobber med og hva det vil si å være en Odd Fellow. 

Vi tilbyr fellesskap, verdier og medmennesket i fokus. Eller sagt med Albert 
Schweitzers ord: Ærefrykt for livet.

«ÅPENT HUS» GRUPPA I ODD FELLOW
facebook.com/oddfellownorge

Når: 17.00–23.00
Hvor: Stortingsgaten 28 

T-bane, trikk og buss til Nationaltheatret
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LOSÆTER – SPISELIG PARK

Velkommen til en stemningsfull høstkveld i bakehuset

På Losæter i Bjørvika møtes kunst og urbant jordbruk. Her finner du et unikt 
bakehus, levende matjord, åkerlapper med grønnsaker og urkorn, parseller, 
urtehage og høner, og du treffer folk som er opptatt av kunst, baking og urban 
dyrking. Bakehuset holder åpnet med varme ovner. Vi baker pizza i vedfyrt  
steinovn. Ta med venner og familie og din egen deig, eller få deig av bakeren! 

Det blir konsert 18.30 og 20.00.

LOSÆTER/ BYMILJØETATEN, OSLO KOMMUNE
loseter.no  
nb-no.facebook.com/loseter

Når: 16.00–21.00
Hvor: Losæter, Sørenga

Buss 85 til Sørenga

FOOD TRUCK BONANZA

De beste food truckene i Oslo samles til en egen food truck bonanza i 
forbindelse med Oslo kulturnatt. Det blir en gedigen gatematfest og et  
kulinarisk fyrverkeri med smaker og lukter fra hele verden. 

FOOD TRUCK BONANZA
foodtrucks.no

Når: 15.00–22.00
Hvor: Fridtjof Nansens plass

T-bane til Stortinget
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KULTURNATT OG LEVENDE MATJORD PÅ VIPPA

Bli med på et dypdykk ned i det levende universet under føttene våre 

Andreas Capjon fra Bokashi Norge vil fortelle dere mer om hvordan plantene 
samhandler med de jordlevende organismene for å få tak i næringen de behøver, 
og om hvordan dette samspillet kan utføre karbonlagring. Dere vil kunne lære 
om hvordan vi selv gjennom kompostering kan være med å fasilitere samspillet 
og skape levende matjord på eget (balkong)jorde. 

Mer info og påmelding for seansen via event på Vippa sin Facebook side. 

VIPPA
vippa.no

Når: 12.00–22.00 
Hvor: Akershusstranda 25

Buss 60. Trikk 12 og 13



KAMP OM KLIMAFREMTIDEN I DRØMMELAND
www.egalteater.no • 17.30 • Munkedamsveien 80 a 
Buss og tog til Skillebekk. Tog til Nationaltheatret stasjon utg. Parkveien

I forbindelse med miljøhovedstadsåret setter vi opp en fantastisk forestilling.  
Kaptein Krok vil gjerne utnytte Drømmelands rike naturresurser til det fulle: 
bygge mange veier, starte med oppdrettsfisk og utrydde insekter så landet blir et 
perfekt drømmeland for turisme og store cruiseskip. Han vil også utvinne gull fra 
gruver og oljen i lagunen og tiltrekke seg rike investorer ved å gjøre Drømmeland 
til et skatteparadis spesielt for ham selv. Men det er en som vil det annerledes 
og det er Peter Pan som vil at naturen ikke skal skitnes til og fortsatt være et fritt 
paradis hvor barn kan komme og oppleve eventyr og leke. 

AMALDHUS
www. amaldhus.no • 19.00–23.00 • Majorstuveien 8 
Trikk 19 eller 11 til Bogstadveien. T-bane til Majorstuen

Opplev atmosfæren i Amaldus Nielsens tidligere hjem i  den hyggelige trevillaen  
med tun og stor fantastisk hage med frukttrær og ny bakhage midt på Majorstuen!
19.00: Åpning, salg av husets håndverksprodukter og mat
20.00: Konsert med Ian & the jazzheads og Verkstedbandet.
21.00: Nattkino – stort lerret og suveren lyd
Salg av grillmat, vafler og kaffe

ROMANTISKE MESTERSANGER
www.facebook.com/kufrognermenighet
22.00–23.00 • Kirkestuen, Frogner kirke, Bygdøy allé 38 
Trikk 12 til Elisenberg. Buss 30/31 til Frogner kirke. Buss 20 til Odins gate

Denne kvelden er det to år siden vårt flygel ble innviet for full sal av Thormod 
Rønning Kvam, en av våre mest ettertraktede unge festival- og konsertpianister. 
I år er vi så heldige å få ham tilbake i samspill med baryton Halvor Festervoll 
Melien. Sammen skal de gjøre et variert og stemningsfullt program med noen av 
våre fineste sangskatter. I tillegg til Griegs Vinjesanger får vi sanger av Beethoven 
og Schumann, og det blir klaverstykker fra Griegs Peer Gynt.

FROGNERNATT



SOUL-FOOD AND MUSIC 
www. facebook.com/Kafe-Steinbra
11.30–23.00 • Grorudveien 5 
Buss 31, 66, 79 og T-bane til Grorud

Vi disker opp med grilling av geit, og musikk fra  
Karibia. Ta en matbit og kos deg på vei til eller fra 
Grorud kirke og steinhoggermuseet, eller bare kom og 
nyt hos oss denne herlige septemberkvelden. 

GRORUD KIRKE
www.kirken.no/grorud 
17.00–22.00 • Pastor Blaauws vei 3
T-bane 5 til Grorud eller buss 79 til Grorud kirke

Lokale kulturaktører holder musikalsk dugnad i 
Grorud kirke.  Korps, kor og soloartister skaper god 
stemning i det fantastiske kirkerommet på Grorud.  
Kulturnattkafe på utsida av kirka. Blant deltakerne 
finner vi Groruddalen arbeiderkor, Grorud Ten Sing, 
Romsås janitsjar, sangkoret VOX og kantor  
Ole Johannes Kosberg.

ÅPNE DØRER
norskegrafikeresverksted.no
17.00–22.00 • Kalbakkveien 46
T-bane 5 til Kalbakken, Ammerud eller Grorud 

Velkommen til Norges eldste grafikkverksted som 
holder til i første etasje i den gamle fabrikkbygningen 
ved Alnaelven, med trykkpresser og utstyr til å 
produsere alle typer kunstgrafikk. 
Dette er et kunstnerdrevet fellesverksted, med 
jevnlige kurs og workshops både for nybegynnere 
og erfarne. Vi slår opp dørene til det verneverdige 
fabrikkmiljøet for å vise hva vi driver med og i tillegg 
til grafikk tilbyr vi varme pølser fra utegrillen. 

BÅNKALL GÅRD
www.facebook.com/bankallsvenner
17.00–23.00 • Trondheimsveien 640
Buss nr. 380, 390. Bil riksvei 4

Alle dører på gården holdes åpne og det vil bli 
historisk informasjon om gården og omgivelsene rundt 
av Arnfinn Bondkall. Han er den siste generasjonen i 
familien som er født og oppvokst på gården. Vi viser 
også bryggerhuset hvor det er en steinovn hvor det 
tidligere ble bakt 20 brød av gangen.

GRORUDNATT



KULTURNATT-TORGET PÅ  
SCHOUS KULTURBRYGGERI
Popsenteret, Riksscenen og Øvingshotellet i Schous  
Kulturbryggeri på Grünerløkka har vært en del av Oslo  
Kulturnatt i flere år. I forbindelse med Kulturnatts  
15-års jubileum slår vi på stortromma og inviterer til en 
opplevelsesrik og stjernespekket kveld på Schous med 
temaet «En hyllest til Oslos kulturliv».
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PROGRAM
16.00 OG UTOVER KVELDEN 
Kulturnatt-torget: her blir det aktiviteter for barnefamilier, både 
skattejakt, konserter og dans. Elevene fra Forstudium Teater fra Oslo 
Kulturskole gjør sitt gateteaterstunt «Off-Show» flere ganger i løpet av 
kvelden. Det blir Foodtruck-bonanza, uteservering og magisk stemning. 

FRA 17.00
Øvingshotellet har 49 fullt utstyrte øvingsrom til utleie. I kveld kan 
du få prøve ut hvordan det er å øve i våre band- og solistrom gratis i 
tidsrommet mellom 17.00 og 21.00! 
Bestilling av dette gjøres via vår nettside

FRA 18.30
På Riksscenen kan du oppleve fantastisk folkemusikk og folkedans fra 
hele verden, og denne kvelden er det hovedstadens innbyggere som 
skal svinge seg: Med kræsjkurs i halling og tango kan du endelig få 
utløp for din hemmelige drøm – bli en heftig tangodanser eller spretten 
hallingdanser i løpet av 60 minutter!

18.30, 19.00 og 20.30 
Kræsjkurs i hallingdans med BULder og Brak – gratis drop in hver time.

19.00 
Kræsjkurs i ekte argentisk tango med Ina Eriksen/Oslo Tango.
Rett etter tangokurset kan du gå på konsert (og danse!) til det mest 
interessante og groovy tangoorkesteret direkte fra Buenos Aires, 
nemlig Astillero (egen inngangsbillett).

20.00 Dansevisning av Spin Off
Elevene ved Spin Off Forstudium i Dans inviterer til åpen dansevisning. 
23 mennesker samles i én stor gruppekoreografi. Som publikum får vi 
ta del i den unike opplevelsen av å se en stor gruppe samarbeide, både 
i mindre grupper og som én stor enhet. Vi får se dansen på nærhet og 
avstand etter hvert som gruppa beveger seg rundt på den åpne   
plassen, og fyller den med bevegelse, musikk og magiske øyeblikk! 
Arbeidet er laget av elevene selv, under veiledning av Heidi Jessen.

22.30 Nilsenbanden hyller Oslo
Med egen lyssetting i bakgården ved mørkets frembrudd, smeller 
Schous kulturbryggeri til med en eksklusiv utekonsert! 
Nilsenbanden ved blant andre Don Martin, Fela, Castro og Tommy Tee, 
inviterer til konsert med fokus på Oslo og kjærlighet til byen. 
Med venner fra visemiljøet, folkemusikken og sin store hip-hop-familie, 
hyller de Oslo som kulturby på sin egen karakteristiske måte, mens 
historiske filmer og foto fra Oslo projiseres på fasadene som et bak-
teppe til konserten. 
«Jeg er så Oslo, du kan kalle meg for Nilsen – Rudolf, Lillebjørn, Joachim 
– velg hvilken» (Sitat «Nilsen») (arr: Popsenteret) 

Sponsor: 
KLP Eiendom er et av Nordens største eiendomsselskaper. KLP sponser Kulturnatt på 
Schous Kulturbryggeri under mottoet «Vi skaper møteplasser hvor mennesker trives».



GATEMUSIKER- 
FESTIVAL I  
SENTRUM
19.00–23.00 
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Oslo har hatt og har mange musikere fra inn- og utland som 
opptrer ute hele året. Spillende på saksofon, bass, gitar, fiolin, 
klarinett, trekkspill eller et annet instrument som klinger  
godt i gatenes formidlingsrom.  Deres kunstneriske ønske er  
å spre musikkopplevelser til mennesker som passerer eller som 
noen ganger tar seg tid til en stopp i hverdagen.   

For første gang, samlet under en festival, vil du møte de fleste, 
på sine egne scener i Karl Johans gate. I tillegg er det rigget 
opp en arena i Dronningens gate hvor musikerne løftes opp i 
sceneformat i sin egen lille festival under Oslo kulturnatt.

På scenen står noen av de mest markante gatemusikerne  
gjennom tidene her i Oslo. Fullstendig program slippes via  
Facebook-event Gatemusikerfestival i begynnelsen av september.

Musikalsk rådgiver: Solfrid Molland, ErlikOslo og Kulturetaten
Produsent: Agnethe Kristin Mikkelsen/Kulturetaten

Gatemusikerfestivalen er en del av Program for Bilfritt byliv / Oslo 
kommune.
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KULTURNATT FOR ALLE  
UANSETT FUNKSJONSNIVÅ! 
I år har Norges Handikapforbund Oslo (NHF Oslo) og Oslo kultur-
natt hatt et tett og spennende samarbeid for å sikre at flere av  
arrangementene under kulturnatten blir tilgjengelig for flest mulig. 
Det startet allerede i påmeldingsskjemaet for arrangørene 
– for første gang kunne de melde inn hvilke tilgjengelighetstiltak 
som fantes ved deres arena. Det være seg HC-toalett, lave terskler, 
heis eller inngangsparti.

Når Oslo kommune inviterer til et så storstilt arrangement for 
byens innbyggere, så er det viktig at alle innbyggere kan delta. 
Nettopp derfor er vi glade for at Oslo kulturnatt denne gangen 
har hatt et så bevisst forhold til tilgjengelighet, og at de tidlig 
involverte oss som vet «hvor skoen trykker», sier Magnhild Sør-
botten, regionleder i Norges Handikapforbund Oslo.

Med et tresifret antall arrangementer er det fremdeles ikke alle 
som er verken universelt utformet eller tilgjengelige, men både 
Oslo kulturnatt og NHF Oslo jobber for kontinuerlig forbedring 
og ser allerede resultater. I år er tilgjengelighet til arrangemen-
tene tatt inn som en del av påmeldingsskjemaet, noe som skaper 
bevisstgjøring tidlig i prosessen, og fører til at enda flere kan delta. 
Vi håper at du som deltar på kveldens arrangementer melder ifra 
til oss dersom du opplever ting som ikke fungerer- slik at vi kan 
innfri vårt mål om forbedring neste år! Send oss beskjed via NHF 
Oslos facebooksider, eller til elink@nhf.no

Mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker å være kulturkon- 
sumenter, kunder og samfunnsdeltakere på lik linje med alle andre, 
og vi har rett til å delta fullt ut på alle livets områder. 
Norges Handikapforbund kjemper for likestilling og samfunns- 
deltagelse for personer med funksjonsnedsettelser. For mer info 
om vårt arbeid, send sms NHF INFO til 2160


